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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تاثیر سواد رسانههای دیجیتالی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان عضو تشکیالت
فرزانگان متوسطه دوره اول کرج می باشد .روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد .جامعه ی آماری
 161نفر از دانش آموزان دختر عضو تشکیالت فرزانگان کرج می باشد .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و
مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقهای  113نفر تعیین گردید .ابزار جمع آوری اطالعات ،پرسشنامه محقق
ساخته رشد مهارتهای اجتماعی کرامتی ( )2112که روایی آن مورد تأیید متخصصان و پایایی بر اساس ضریب
آلفای کرونباخ  1/2۸برآورد گردیده بود ،مورد استفاده قرار گرفت  .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از  tمستقل و
با کمک آزمون من-ویتنی (به جهت عدم توزیع طبیعی داده ها) و نرمافزار  SPPSانجام شد .نتایج حاصل از این
پژوهش نشان داد که سواد رسانههای دیجیتالی بر تمامی ابعاد مهارتهای اجتماعی (احترام به دیگران ،رعایت
مقررات ،انجاموظیفه ،فعالیت گروهی و تحملپذیری) دانش آموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره اول متوسطه
تأثیر مثبت و معناداری داشت.
واژگان کلیدی :سواد رسانه ،سواد رسانههای دیجیتالی ،مهارتهای اجتماعی

 -9مقدمه
هماکنون انقالب اطالعات و ارتباطات ،مرزهای ملی را درنوردیده و تحوالت شگرفی را در عرصه جهانیشدن خلق کرده است.
ازاینرو حجم باالی اطالعات و دانشهای تازه ،بهراحتی از طریق شبکههای اطالعاتی در دسترس همگان قرار میگیرد ،دیگر جای
هیچگونه تردیدی وجود ندارد .موضوعی که در این عصر «دهکده جهانی» در شکلگیری دارای اهمیت است ،نحوه برخورد و استفاده
ما از پیشرفتهای پرشتاب و خیرهکننده فنّاوری اطالعات و ارتباطات در شئون مختلف زندگی است .در این میان رسانهها میتوانند
همچون ابزاری مفید به انسان معاصر کمک کنند تا با استفاده از آخرین پدیدههای علمی ،زندگی دلخواه ،آرمانی ،پربار پرتالشی
داشته باشد .ضمن اینکه اگر این ابزار ،غلط ،نادرست و یا با سوءنیت به کار گرفته شود ،میتواند بهصورت نیرویی ویرانکننده و
مصیبتبار عمل نماید؛ بنابراین داشتن اطالعات و آگاهیهای الزم درزمینة بهرهمندی از پیامهای رسانه های میتواند استفاده ما را
از رسانهها مؤثرتر ،پویاتر و لذتبخشتر نماید تا بهراحتی تحت تأثیر ارزشها و ایدئولوژیهای خاص رسانه های قرار نگیریم (هاشم
نژاد ابرسی.)3 :13۸۱ ،
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با پیدایش و گسترش انقالب تکنولوژی در دهه  1۸21جهان به مرحله جدیدی گام نهاد که در آن رسانهها ضمن تکامل و تنوع،
به یکی از اجزای اصلی جوامع بشری تبدیلشدهاند؛ بنابراین برای اینکه بتوان در برابر رسانههای متعدد ،مخاطبینی داشت که در
کنار بهرهبرداری آگاهانه و فعاالنه از این رسانهها ،خود را در مقابل چالشها حفظ نمایند ،باید سواد جدیدی ایجاد کرد .پس نیازمند
ارائه تعریف گستردهتری از سواد و افزایش فضای مفهومی آن هستیم؛ که معموالً به معنای توانایی خواندن و نوشتن صرف نیست
بلکه بهرهمندی از تفکر منتقدانه در برخورد با رسانههاست که از آن بهعنوان سواد رسانه های یاد میشود ،این آموزش روش و
چارچوب جدیدی فراهم میکند که برای زندگی شهروندی قرن  21ضروری است) .دهقانشاد و محمودی.)01 :13۸1 ،
هابرماس 1در نقش آتی رسانهها رویکردی دووجهی و مشروط را مطرح میکند و معتقد است که رسانهها آینده را تیرهتر و یا
روشنتر میسازند .بهجرئت میتوان گفت که تقریباً هیچ مسئله اجتماعی را نمیتوان یافت که بهگونهای مستقیم و یا غیرمستقیم
تحت تأثیر رسانهها نباشد (هاشم نژاد ابرسی.)3 :13۸۱ ،
سواد رسانه های یکی از مباحث جذاب در حوزه ارتباطات و به عنوان یک اندیشه کلیدی مطرح است که در نتیجه آن افراد خود
را به رسانه ها اعالم می نمایند ،تا معنای پیام هایی که با آنها مواجه می شوند تعبیر و تفسیر کنند .افراد با داشتن سواد رسانههای
میتوانند رسانه ها و تولیدات رسانه های را از یکدیگر تفکیک کرده و شناسایی نمایند؛ زیرا در حال حاضر قرار گرفتن افراد در انتهای
مسیر رسانه ها به عنوان دریافت کنندگان پیام پایان یافته است و آنها باید در فرایندارتباط ،شرکای فعالی باشند .اما متاسفانه
خواست اکثر افراد برخورد یک سویه ،انفعالی و غیر هدفمند با رسانه ها است .درحالی که مصلحت آنها در برخوردی هدفمند با
رسانه بوده و در مرحله اول با میزان آگاهی و توان دریافت اطالعات را تقویت کرده و با همین توان در جهت تقویت روحیه انتقادی
و خواست بیشتر حرکت نمایند .هدف سواد رسانههای هوشیار کردن ،اختیاربخشی و آزادسازی مخاطب است .یکی از پیامدهای
تحلیل و درك صحیح پیام های رسانه های ،باال رفتن سطح آگاهی است که می تواند منجر به ایجاد ارتباطات اجتماعی سالم تر با
رسانه ها و تقویت ساختارهای دموکراتیک جامعه گردد و شهروندان می توانند از این طریق به مشروع سازی گزینه های سالم تر در
رسانه کمک نمایند؛ چرا که یک شهروند فعال و با سواد می تواند در ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت فعالیت کند و عکس العمل خود
را در برابر رسانه ها اعالم نماید و تنها بیننده صرف نباشد .در نهایت باید بدانیم تعمیم اهداف سواد رسانه های در گرو داشتن نگاهی
دقیق ،عمیق و تفکری منتقدانه در جهت انتخاب صحیح گزینه های رسانه ای است (هاشم نژاد ابرسی.)4 :13۸۱ ،
مک لوهان 2اولین بار عبارت سواد رسانه های را در سال  1۸6۱به کاربرد و در کتاب خود با عنوان «درك رسانه» به آن اشاره
داشت و نوشت «زمانی که دهکده جهانی تحقق یابد ،الزم است انسانها به سواد جدیدی به نام سواد رسانه های دست یابند» .
(صدیق بنای .)132۱ ،پل ماریس 3محقق رسانه میگوید« :سواد رسانه های ،دانایی نسبت به نحوه کارکرد رسانهها در جامعه است».
ژاستین لوئیس و سوت ژالی 4معتقدند« :سواد رسانه های عبارت است از فهم و درك محدودیتهای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و
فناورانه خلق ،تولید و انتقال پیامها » .آرت سیلوربلت ،۱پنج مؤلفه برای تعریف سواد رسانه های بیان میکند-1 .به دنبال آگاهی از
اثرات رسانه های بر فرد و جامعه باشیم-2 .در این فرایند جمعی که بین فرستنده و مخاطب نوعی تعادل متقابل ایجاد میشود ،چه
نوع فهم و درکی ایجاد میشود -3 .بحث و مطالعه در حوزه توسعه راهبردهای تجزیهوتحلیل پیامهای رسانه های بهسوی مخاطب
 -4محتوای برنامههای تولیدشده رسانهها بهمثابه یک متن ،چه نوع بینشی نسبت به رسانه در جامعه و در دوره فرهنگ معاصر خود
ایجاد میکند -۱سواد رسانه های در رسانههای جمعی باتربیت و ترویج نوعی لذت ،فهم و درك ،امتنان و ارزیابی محتوایی همراه
است (تاجیک اسماعیلی و رمضانلو.)01 :13۸۱ ،
هابز« )2111( 6سواد رسانه های و دیجیتال» را بهعنوان «منظومهای از مهارتهای زندگی که برای مشارکت کامل فضای رسانه
های اشباعشده و جامعه غنی از اطالعات الزم است» توضیح میدهد.
رویارویی با پیچیدگیهای رسانه به مهارتهای گوناگونی نیاز دارد که یکی از آنها سواد دیجیتالی است .سواد دیجیتالی مبنای
«یادگیری مادامالعمر» بوده و برای همه محیطهای یادگیری و کلیه سطوح آموزشی مشترك است سواد دیجیتالی به همراه سواد
1- Habermas
2- McLuhan
3- Paul Marisse
4- Justin Lewis and Soot Jalili
5-Art silberblatt
6- Hobbes
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اطالعاتی یادگیرندگان را قادرمی سازد که بر چگونگی دسترسی به اطالعات و کنکاش در محتوای آن تسلط یافته و کندوکاوهای
خود را گسترش دهند.
مهارتهای زندگی ،تواناییهایی است که فرد را قادر میسازد ،انگیزه و رفتار سالم داشته باشد و فرصت و میدان انجام چنین
رفتارهایی را نیز ایجاد کند .مهارتهای اجتماعی یکی از مؤلفههای مهارتهای زندگی بوده و بخشی از اجتماعی شدن کودکان است
(منظور از اجتماعی شدن جریانی است که در آن هنجارها ،مهارتها ،انگیزهها و رفتارهای فرد شکل میگیرد تا ایفای نقش کنونی
یا آتی او در جامعه ،مناسب و مطلوب شناخته شود) .در جریان اجتماعی شدن کودکان ،برخی از افراد و گروهها و سازمانها نقش
کلیدی دارند (کارتلج ومیلبرن.)۱۱ :1326 ،1
یکی از مؤلفههای اساسی در زندگی شهروندی داشتن مهارتهای اجتماعی است .مهارتهای اجتماعی برای توانا ساختن افراد
در جهت برقراری ارتباط مؤثر با دیگران ،سازگاری و عملکرد در محیط بسیار مهم هستند .کسب اینگونه تواناییها برای توسعه و
وارد شدن افراد در جامعه امری ضروری بهحساب میآید (هارجی؛ ساندرز؛ دیکسون.)۸0 :1300 ،2
صاحبنظران معتقدند حضور رسانهها بر روی مسائل اجتماعی افراد جامعه تأثیر گذاشته است و دراین بین دانش آموزان بهعنوان
بخش بسیار مهم و آسیبپذیر جامعه ،نوك پیکان اثرپذیری از رسانهها هستند .دانش آموزان همواره در معرض چالشهای ناشی
استفاده از رسانهها و پیامدهای آن میباشند .حجم وسیع پیامهای تولیدشده توسط رسانهها آنان را ناگزیر از گزینش و انتخابگری
مینماید .دانش آموزان باید پیوسته آگاهیهایشان را افزایش دهند تا برداشتهای سطحی از پیامها نداشته باشند و درواقع هدف
نیز ،افزایش درك و دانش ما نسبت به تفسیرهاست .همه پیامهای رسانه های قابلتعبیر و تفسیر هستند (امیر انتخابی و رجبی،
 .)14 :1320بیانیه یونسکو درزمینة آموزشوپرورش ( )1۸22بر فهم انتقادی محیط رسانه های که ما را فراگرفته در جهت افزایش
اصول شهروندی و مشارکت اجتماعی تأکید کرده و در سالهای اخیر نیز ،به آموزش سواد رسانه های بهویژه در کشورهای اروپایی
با تأکید بر رسانههای دیجیتال توجه زیادی گردیده است (تقی زاده.)1۱۱ :13۸6 ،
نظر به اهمیت مطالعه تاثیر سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره
متوسطه اول شهر کرج ،و با توجه به این که تاکنون پژوهشی در دانش آموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره متوسطه شهر کرج ،در
خصوص تاثیر سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان انجام نشده است لزوم انجام این پژوهش ضروری
می نمود ،از نتایج آنی پژوهش ،شناسایی میزان سواد رسانه های دیجیتالی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پایه هفتم
عضو تشکیالت فرزانگان دوره متوسطه اول شهر کرج است .از نتایج آتی پژوهش ،ارائه راه کارها و رهنمودها به مسیوالن و دست
اندرکاران ،جهت تقویت و توسعه میزان سواد رسانه های دیجیتالی بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره
متوسطه اول و پوشش نقاط ضعف آنها ،می توان نام برد .از این رو ،نتایج پژوهش می تواند بصورت کاربردی مورد استفاده کارشناسان
حوزه پرورشی به ویژه سازمان دانش اموزی و سایر عالقمندان به این حوزه پژوهشی قرار گیرد .با توجه به موارد فوق ،پژوهش حاضر
در پی پاسخگویی به این سوال است که سواد رسانه های دیجیتالی می تواند یکی از تعیین کننده های مهارت های اجتماعی دانش
آموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره متوسطه اول شهر کرج باشد ؟

 -2اهداف پژوهش
هدف کلی از این پژوهش ،بررسی اثربخشی سواد رسانههای دیجیتالی در ارتقای مهارتهای اجتماعی دانشآموزان عضو
تشکیالت فرزانگان دوره اول متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی ۸6-۸0
اهداف فرعی آن به ترتیب زیر می باشد:
 -1تعیین اثربخشی سواد رسانههای دیجیتالی بر ارتقای مهارت احترام گذاشتن به دیگران در دانشآموزان عضو تشکیالت
فرزانگان دوره اول متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی ۸6-۸0
 -2تعیین اثربخشی سواد رسانههای دیجیتالی بر ارتقای مهارت رعایت مقررات در دانشآموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره
اول متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی ۸6-۸0

1 Cartelge and Milburn
2 Harji et al
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 -3تعیین اثربخشی سواد رسانههای دیجیتالی بر ارتقای مهارت انجاموظیفه در دانشآموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره اول
متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی ۸6-۸0
 -4تعیین اثربخشی سواد رسانههای دیجیتالی بر ارتقای مهارت فعالیتهای گروهی در دانشآموزان عضو تشکیالت فرزانگان
دوره اول متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی ۸6-۸0
 -۱تعیین اثربخشی سواد رسانههای دیجیتالی بر ارتقای مهارت تحملپذیری در دانشآموزان عضو تشکیالت فرزانگان دوره اول
متوسطه شهر کرج در سال تحصیلی ۸6-۸0

 -3تئوری و پیشینه تحقیق






سوادرسانه های :عبارت است از یک نوع درك متکی برمهارت که براساس آن میتوان انواع رسانهها و انواع تولیدات آنها
را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد (شکرخواه.)3 :
سوادرسانه های دیجیتال :هابز« )2111( 1سواد رسانه های و دیجیتال» را بهعنوان «منظومهای از مهارتهای زندگی
که برای مشارکت کامل فضای رسانه های اشباعشده و جامعه غنی از اطالعات الزم است» معرفی مینماید.
مهارتهای اجتماعی :مهارتهای اجتماعی ،رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل مؤثر و اجتناب از پاسخهای
نامطلوب نموده و بیانگر سالمت رفتاری و اجتماعی افراد هستند .این مهارتها ریشه در بسترهای فرهنگی و اجتماعی
داشته و شامل رفتارهایی نظیر پیشقدم شدن در برقراری روابط جدید ،تقاضای کمک نمودن و پیشنهاد برای کمک به
دیگران است (گرمارودی و وحدانی نیا.)14۸ :132۱ ،
تشکیالت فرزانگان :فرزانگان به گروهی از دانش آموزان دختر اطالق میشود که بهمنظور انجام فعالیتهای داوطلبانه و
در راستای اهداف مشترك در تشکیالت دانشآموزی فعالیت مینمایند .فعالیت این تشکیالت در راستای تحقق مشارکت
جویی در بین دانش آموزان و انجام کارهای گروهی وجمعی و پرورش استعدادها درزمینههای اجتماعی دانش آموزان در
جامعه است.

 -4پیشینه پژوهش
هاشم نژاد ابرسی ( )13۸۱در پژوهشی به تحلیل تأثیر سواد رسانه های بر رفتار اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی قائمشهر
پرداخت و نتیجه گرفت سواد رسانه های بر رفتار دانش آموزان تأثیر ملموسی دارد.
شریفی ،محمدی ،فرهادی و فاضلی ( )13۸۱در پژوهشی به بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر مهارتهای اجتماعی
دانش آموزان ابتدایی شهر ایالم پرداختند و این استنباط را انجام دادند که فناوری اطالعات و ارتباطات بر مهارتهای اجتماعی تأثیر
فوقالعادهای دارد.
اطهری ویغموری ( )13۸۱در پژوهشی به بررسی تأثیر شبکههای اجتماعی بر تعامالت اجتماعی دانش آموزان دختر مدارس
غیرانتفاعی پرداختند و در آن نتیجه گرفتند که شبکههای اجتماعی بر تعامالت اجتماعی (تعامل با جامعه ،تعامل با فرد ،تعامل
ذهنی) تأثیر شگرفی دارد.
نیازی ،زارعی زوارکی و علیآبادی ( )13۸۱پژوهشی با موضوع «تأثیر آموزش سواد رسانه های مبتنی بر فناوری بر میزان آگاهی
دانش آموزان» تمام دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر تهران پرداختند و نتیجه گرفتند که آموزش سواد رسانه های مبتنی بر
فناوری اطالعات و ارتباطات باعث افزایش میزان آگاهی دانش آموزان از سواد رسانه های شده است.
عوض زاده ،میرزابیگی ،خسروی و ایزدی ( )13۸4پژوهشی با عنوان تأثیر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد
مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دورهی دوم متوسطه منطقه  ۱شهر تهران از دیدگاه معلمان را گردآوری کردند و در انتها نتایج
پژوهش نشان داد که فناوری اطالعات بر مهارتهای اجتماعی و تمامی ابعاد آن همکاری ،همدلی ،خویشتنداری و ابراز وجود تأثیر

1 Hobbes
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میگذارد .لذا با توجه به تأثیر فناوری اطالعات بر مهارت همکاری پیشنهاد میشود که دانش آموزان را باید تشویق کرد که از طریق
فناوری اطالعات و ارتباطات با همدیگر ارتباط برقرار کنند ،در انجام کارها از این طریق همکاری و مشارکت کنند.
مرادی و زارع زوارکی ( )13۸3پژوهشی با عنوان کاربرد آموزشی فنآوری چندرسانه های در حیطه مهارتهای اجتماعی دانش
آموزان انجام دادند .نتایج نشان داد که در مدارس ویژه کودکان استثنایی ،برنامههای آموزشی و پرورشی رایج ،بیشتر بر بعد
مهارتهای تحصیلی و آموزشی تا کید میورزند و وقت و هزینه کمتری صرف آموزش مهارتهای اجتماعی کودکان و دانش آموزان
استثنایی میشود و درنتیجه این کودکان در کسب مهارتهای اجتماعی با برخی کمبودها مواجهاند.
محمدجانی و صفرنواده ( )13۸3با موضوع تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان ابتدایی تحقیقی
را انجام دادند و منتج به این شد که استفاده از اینترنت تأثیر معناداری بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دارد و موجب
برقراری روابط و تعامالتی سازنده در اجتماع میشود اما باید توجه داشت که بایستی فرهنگ صحیح استفاده از این نوآوری را نهادینه
کرد و بستر مناسبی را برای استفاده مناسبی از این نوآوری مهیا ساخت.
داییزاده ،فالح ،حسین زاده و حسین پور ( )13۸2طی پژوهشی با عنوان «تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTبر
مهارتهای دانش آموزان سال سوم متوسطه» نشان دادند که فنـاوری اطالعـات و ارتباطات ( )ICTبر مهارتهای اجتماعی سال
سوم متوسطه تأثیرات ژرف و عمیقی میگذارد .دسترسی و شناخت و آگاهی دانش آموزان و کاربران با چگونگی و نحوه ی کار با
رایانه و اینترنت و تلفن همراه و همچنین آشنایی با تأثیرات مختلف این فناوریها ،میتواند بر کسب مهارتهای اجتمـاعی دانـش
آموزان نظیر برقراری ارتباط ،تفکر انتقادی ،تصمیمگیری ،حـل مسئله ،مشـارکت و همکـاری اثرگـذار باشد.
مرادی ( )13۸2طی پژوهشی جهت دریافت کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی با عنوان «بررسی تأثیر آموزش
چندرسانه های بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان درخودمانده پایه اول ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی »13۸1 – ۸2
نشان داد که چندرسانه های آموزشی باعث بهبود در مولفه های مهارت های اجتماعی در دانش آموزان در خودمانده شده است.
کریم زاده ( )13۸3بررسی رابطه بین وابستگی به اینترنت و مهارتهای اجتماعی انجام داد و نتیجه گرفت که هر چه وابستگی
به اینترنت در دانشجویان افزایش یابد مهارتهای اجتمـاعی در آنان کاهش مییابد.
کالرد و همکاران )2110( 1پژوهشی با عنوان «سواد رسانههای دیجیتال در محل کار :یک مدل سازگاری و انطباق» انجام داده
و در آن نتیجه گرفته که آموزش سواد رسانه های دیجیتال باعث ایجاد یک مدل سازگاری و انطباق در سازمان گردیده و ضمن باال
بردن اعتمادبهنفس ،هماهنگی را در بین کارکنان بیشتر کرده و مدیریت سازمان را مطلوبتر مینماید و بهرهوری را در سازمان
افزایش میدهد.
ژانگ و زو )2116( 2پژوهشی با عنوان «بررسی سواد رسانههای دیجیتالی دانش آموزان پایه  ۱و  6درجه در پکن» باهدف
بررسی سواد رسانههای دیجیتالی دانش آموزان مدارس ابتدایی ،سواد رسانه های درك شده در مقیاس دانش آموزان ابتدایی انجام
دادند و نتیجه گرفته شد با توجه به سواد رسانههای دیجیتال ،هرچند اختالف معنیداری درگروههای مختلف وجود داشت ،تفاوت
معناداری بین دانشجویان دختر و پسر وجود نداشت .عالوه بر این ،سواد رسانههای دیجیتالی دانش آموزان ابتدایی تحت تأثیر تجربه
رسانههای دیجیتالی دانش آموزان و میانجیگری والدین قرار گرفت.
هاب و تازل )2110( 3در تحقیقی با عنوان «انگیزه یک معلم برای سواد رسانه های و دیجیتالی» نتیجه گرفت که ارتباط
معناداری بین معلمان متخصص و سواد رسانههای و دیجیتالی وجود دارد.
والیس )211۱( 4در پایاننامه دکترای خود به موضوع «بررسی تأثیر فناوری ارتباطات بر مهارتهای اجتماعی و قابلیت اطمینان»
پرداخت و در این تحقیق ارتباط بین استفاده از فناوری ارتباطات اطالعاتی () ،ICTسطح مهارتهای اجتماعی آنها و نحوه دلخواه
1 Collard A-S, De Smedt T, Dufrasne M, Fastrez P, Ligurgo V, Patriarche G, Philippette T
2 Zhang & Zhu
3 Hobbs & Tuzel
4 Wallis
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بودن آن ها توسط یک شریک ارتباط در دو رسانه مختلف ارتباطی چت متن و چهره به چهره موردبررسی قرارداد و نشان داد هیچ
ارتباط معنیداری بین تکرار  ICTیا اولویت  ICTو مهارتهای اجتماعی وجود ندارد.
کاهن )2112( 1تحقیقی با موضوع «آموزش سواد رسانههای دیجیتال و مشارکت مدنی و سیاسی آنالین» انجام داد و نتیجه
گرفت که تمرکز بیشتر بر ارزش بالقوه آموزش سواد رسانههای دیجیتالی منتج به حمایت از کیفیت ،کمیت و برابری مشارکت مدنی
و سیاسی است و توصیه نموده ،سیاستگذاران ،توسعهدهندگان برنامه درسی و مربیان برای توسعه و ادامه راهها برای ارائه این
آموزش و امکانات مرتبط با آن ،اهمیت بیشتری قائل شوند.
آکتی وگورول )2112( 2پژوهشی با موضوع «بررسی رابطه بین سواد رسانه های و مهارتهای اجتماعی» انجام دادند و در انتها
نتیجه گرفتند که رابطه خیلی قوی بین سواد رسانه های و مهارتهای اجتماعی وجود ندارد؛ اما به طرز معناداری سطح مهارتهای
اجتماعی در بین دختران بیش از پسران بود.

 -5ابزار و روشها
جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر عضو تشکیالت فرزانگان متوسطه دوره اول شهر کرج تشکیل
می دهد که بر اساس آخرین آمار و اطالعات تعداد این دانش آموزان  161نفر می و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد
 113از بین دانش آموزان دختر عضو تشکیالت فرزانگان انتخاب شدند .به منظور نمونه گیری نیز پس از برآورد حجم نمونه از روش
نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید.
برای سنجش رشد مهارت های اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته رشد مهارت های اجتماعی کرامتی( )1321استفاده شد.
این آزمون توسط محمدرضا کرامتی برای پایاننامه دکتری بر اساس دیدگاه گات و سفران ،3داماس ،4اسمیت ،۱تمک ،6میلبرن 0و
دیگران طراحی و اعتباریابی شده است.
2

پرسشنامه استاندارد رشد مهارتهای اجتماعی توسط کرامتی ( )2112بر روی دانش آموزان دختر و پسـر مشـهد پایـه پـنجم
ابتدایی اجرا و استاندارد شده است و ضریب پایایی آن  1/2۸گزارش شده اسـت .همچنین در پژوهش حسینی نسب و سلطانی
( )13۸1میزان پایایی برابر  %04به دست آمد که توسط استادان دیگر روایی ابزار مورداستفاده محرز گردید.
ابتدا جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده ،از شاخص های و روش های آمارتوصیفی و آماراستنباطی استفاده شده است
از آمار توصیفی برای بدست آوردن فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد ،و سپس از آمار استنباطی برای بدست آوردن تحلیل
کوواریانس و آزمون  tمستقل به کمک نرم افزار  spssاستفاده شد .با توجه به اینکه آزمون تی بر پایه توزیع نرمال بوده و زمانی
بهترین نتیجه را میدهد که دادههایمان دارای توزیع نرمال یا نزدیک به توزیع نرمال باشند اما با نتایج بهدستآمده از آزمون تی به
این نتیجه رسیدیم که دادهها بهصورت نرمال توزیع نشدهاند و میبایست از معادل نا پارامتری این آزمون یعنی آزمون یو (من-
وینتی )۸استفاده نمود .تجزیهوتحلیل با استفاده از نرمافزار  spssانجام شد.

1 Kahne
2 Akti & Groul
3 Gott and Sefran
4 Dumas
5 Smith
6 Tamk
7 Milburn
8 Keramati
9 Mann-Whitney U
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 -6بحث و نتیجه گیری
جدول  1-6میانگین و انحراف استاندارد پرسشنامه رشد مهارت های اجتماعی را در پیشآزمون و پسآزمون دو گروه تجربی
(سواد رسانه های) و کنترل نشان میدهد.
جدول شماره  .9توصیف متغیرهای تحقیق و نتایج آزمون کالموگراف-اسمیرنف ()9-6
پیشآزمون
متغیر

مهارتهای
اجتماعی
احترام گذاشتن
به دیگران

رعایت مقررات

انجاموظیفه

فعالیت گروهی

تحملپذیری

گروه

پسآزمون

میانگین

انحراف
استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

D

df

Sig.

سواد رسانه
های

0۸/6

6/2

111/0

4/2

1/111

۱6

1/22

کنترل

0۸/3

2/1

20/1

۱/2

1/131

۱0

1/16

سواد رسانه
های

1۱/2

1/2

12/0

1/۱

1/101

۱6

1/1

کنترل

1۱/۱

1/2

16/2

1/2

1/1۱4

۱0

1/2

سواد رسانه
های

12/۱

2/1

10/0

1/6

1/210

۱6

1/1

کنترل

12/۸

2/6

14/3

2/6

1/11۸

۱0

1/2۸

سواد رسانه
های

11/۱

1/2

1۱/2

1/2

1/162

۱6

1/1

کنترل

11/۸

2/۱

13/۱

1/۸

1/1۸3

۱0

1/1

سواد رسانه
های

2۱/6

2/۸

32/3

1/۸

1/1۱۸

۱6

1/1

کنترل

24/۸

3/2

26/0

3/2

1/12۸

۱0

1/1

سواد رسانه
های

14/0

1/۸

10/6

1/3

1/223

۱6

1/1

کنترل

14/3

1/0

1۱/۱

2/2

1/140

۱0

1/4

نتایج آزمون کالموگراف-اسمیرنف 1در جدول  2-6نشان داد که دادههای متغیرهای مهارتهای اجتماعی ،احترام گذاشتن به
دیگران ،رعایت مقررات ،انجاموظیفه ،فعالیت گروهی و تحملپذیری به صورت طبیعی توزیع نشد اند ()p>1/۱؛ بنابراین ،از آزمون
من-ویتنی برای آزمون فرضیههای استفاده شد.
جدول شماره  .2نتایج آزمون من-ویتنی برای متغیرهای مهارتهای اجتماعی ()2-6
متغیر

U

Z

.Sig

مهارتهای اجتماعی

3۱/۱

-2/۸6

1/1

احترام گذاشتن دانش آموزان به دیگران

641

-۱/61

1/1

رعایت مقررات

411

-6/26

1/1

انجاموظیفه

263

-4/26

1/1

فعالیت گروهی

1۸2

-2/۸

1/1

تحملپذیری

014

-۱/12

1/1

1 Kalmograph-Smirnov

0
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فرض  :9سواد رسانههای دیجیتالی ،مهارتهای اجتماعی دانش آموزان را افزایش میدهد.
نتایج آزمون من-ویتنی 1در جدول  2-6نشان داد که بین میانگین مهارتهای اجتماعی دانش آموزان گروه سواد رسانه های
دیجیتالی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد ()z=2/۸6 ،P=1/1؛ به عبارت دیگر ،سواد رسانه های دیجیتالی منجر به افزایش
معنی دار مهارتهای اجتماعی دانش آموزان شد.
پس میتوانیم نتیجهگیری کنیم ،دانش آموزانی که تحت آموزش سواد رسانه های قرار میگیرند ضمن توانمند شدن برای بهره
برداری بهینه از فضای رسانه ،کارایی بیشتری در بروز مهارتهای اجتماعی خواهند داشت .این موضوع در خرده فعالیتهایی که
سازنده مهارتهای اجتماعی هستند نیز بخوبی مشهود است.
نتایج یافتههای این فرضیه با داییزاده ،فالح ،حسین زاده و حسین پور ( ،)13۸2کریم زاده ( ،)13۸3مرادی و زارع زوارکی
( ،)13۸3محمدجانی و صفرنواده ( ،)13۸3عوض زاده ،میرزابیگی ،خسروی و ایزدی ( ،)13۸4هاشم نژاد ابرسی ( ،)13۸۱شریفی،
محمدی ،فرهادی و فاضلی ( ،)13۸۱اطهری ویغموری ( ،)13۸۱کاهن ،)2112( 2کالرد و همکاران )2110( 3همسو است.
فرض  :2سواد رسانههای دیجیتالی ،مهارت احترام گذاشتن به دیگران را در دانش آموزان افزایش میدهد.
نتایج آزمون من-ویتنی در جدول  2-6نشان داد که بین میانگین احترام گذاشتن دانش آموزان به دیگران گروه سواد رسانه
های دیجیتالی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد ()z=-۱/61 ،P=1/1؛ به عبارت دیگر ،سواد رسانه های دیجیتالی منجر به
افزایش معنی دار احترام گذاشتن دانش آموزان به دیگران شد.
فرض  :3سواد رسانههای دیجیتالی ،مهارت رعایت مقررات دانش آموزان را افزایش میدهد.
بین میانگین رعایت مقررات دانش آموزان گروه سواد رسانه های دیجیتالی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
()z=-6/26 ،P=1/1؛ به عبارت دیگر ،سواد رسانه های دیجیتالی منجر به افزایش معنی دار رعایت مقررات دانش آموزان شد.
فرض  :4سواد رسانههای دیجیتالی ،مهارت انجاموظیفه دانش آموزان را افزایش میدهد.
بین میانگین انجاموظیفه دانش آموزان گروه سواد رسانه های دیجیتالی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
()z=-4/26 ،P=1/1؛ به عبارت دیگر ،سواد رسانه های دیجیتالی منجر به افزایش معنی دار انجام وظیفه دانش آموزان شد.
فرض  :5سواد رسانههای دیجیتالی ،مهارت فعالیتهای گروهی دانش آموزان را افزایش میدهد.
بین میانگین فعالیت گروهی دانش آموزان گروه سواد رسانه های دیجیتالی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
()z=-2/۸ ،P=1/1؛ به عبارت دیگر ،سواد رسانه های دیجیتالی منجر به افزایش معنی دار فعالیت گروهی دانش آموزان شد.
فرض  :6سواد رسانههای دیجیتالی ،مهارت تحملپذیری دانش آموزان را افزایش میدهد.
بین میانگین تحملپذیری دانش آموزان گروه سواد رسانه های دیجیتالی و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.
()z=-۱/12 ،P=1/1؛ به عبارت دیگر ،سواد رسانه های دیجیتالی منجر به افزایش معنی دار تحملپذیری دانش آموزان شد.

1 Mann-Whitney U
2 Kahne
3 Collard A-S, De Smedt T, Dufrasne M, Fastrez P, Ligurgo V, Patriarche G, Philippette T
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 -7پیشنهادات
نتایج پژوهش نشان داد که سواد رسانه های دیجیتالی بر مهارت های اجتماعی و تمامی ابعاد آن -مهارتهای مربوط به احترام
به دیگران ،رعایت مقررات ،انجاموظیفه ،فعالیت گروهی و تحملپذیری  -تأثیر می گذارد .از این رو در این قسمت به پیشنهادات
کاربردی در راستای پژوهش و نتایج به دست آمده پرداخته میشود:
گنجاندن ماده درسی با عنوان سواد رسانه های دیجیتالی در ساعات رسمی ویا غیر رسمی در مقطع متوسطه اول :آموزش
وپرورش به عنوان متولی اصلی تعلیم وتربیت در کشور که موجبات رشد وارتقاء دنش آموزان در تمامی جنبههای تعلیم وتربیتی
میگردد ،میبایست همانطور که در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش آمده است به ساحت تربیتی اجتماعی شدن نیز به اندازه
پنج ساحت دیگر توجه نموده و از همه توان خود برای رسیدن به غایت این ساحت تالش نماید .این امر مستلزم برنامه ریزی برای
همه مؤلفههایی است که در رشد ساحت اجتماعی شدن دانش آموزان وکسب این مهارت مؤثر است .ازاین روی پیشنهاد میگردد،
نسبت به گنجاندن ماده درسی با عنوان سواد رسانه های دیجیتالی در ساعات رسمی ویا غیر رسمی در مقطع متوسطه اول ،ضمن
جلوگیری از مخاطرات حضور دانش آموزان در فضای مجازی ورسانه موجبات ارتقاء ایشان در مهارتهای اجتماعی گردد.
برگزاری جلسات آموزش خانواده در مدارس با محورهای اختصاصی :با توجه به اینکه آموزشوپرورش در کنار خانواده سهم به
سزایی در ارتقاء علمی وفرهنگی ومهارت های اجتماعی دارد ،پیشنهاد میشود با برگزاری کالسهای آموزش خانواده و آگاه ساختن
و الدین به این مسائل و آموزش به آنان برای برقراری رابطه بهتر با فرزندانشان در پیشگیری نمودن از رفتارهای مخاطره آمیز وسوق
دانش آموزان به استفاده مطلوب وموثر از رسانهها بویژه رسانه دیجیتال ،نقش موثری ایفا نماید.
توانمند سازی معلمان مدارس بر اساس نیازهای مدرسه و منطقه مورد نظر
برگزاری جلسات عمومی برای دانش آموزان در قالب آموزش مهارتهای زندگی و بهبود و تقویت آن در دانش آموزان.
استفاده از ظرفیت صدا وسیما جهت تهیه وپخش محتوای سواد رسانه های
بهره گیری از ظرفیت دانشگاهها و ارائه آخرین یافتههای علمی به برنامه ریزان آموزش وپرورش
-

الف) منابع فارسی
-1
-2
-3
-4
-۱
-6
-0

-2
-۸

اطهری اسداهلل ،یغموری ،مریم« ،)13۸۱( ،تأثیر شبکههای اجتماعی بر تعامالت اجتماعی نوجوانان دختر مدارس غیرانتفاعی
آموزشوپرورش منطقه یک تهران» ،فصلنامه علمی  -پژوهشی اسالم و علوم اجتماعی ،دوره  ،2شماره  ،1۱صص 16۸-1۸1
امیرانتخابی شهرود ،رجبی مسعود« ،)1320( ،بررسی و تحلیل سطوح مختلف سواد رسانهای ،پژوهشنامه ،ویژه نامه سواد
رسانهای ،مجمع ،تشخیص مصلحت نظام» ،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ،شماره  ،11صص 1۱6-123
تاجیک اسماعیلی سمیه ،رمضانلو مریم« ،)13۸۱( ،رابطة بین سواد رسانهای و میزان رضایتمندی از اخبار شبکههای سراسری
و ماهوارهای» ،فصلنامه رسانه ،دوره  ،20شماره  ،3صص .60-۸3
تقی زاده عباس« ،)13۸6( ،مطالعه اثربخشی آموزش سواد رسانه ای بر دانش آموزان در شهر کرمان» ،فصلنامه پژوهش های
ارتباطی ،شماره  ،4دوره  ،۸2صفحه 104-1۱3
دایی زاده ،حسین ،فالح وحید ،حسین زاده بابک ،حسین پور حسینعلی (« ،)13۸2تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات ()ICT
بر مهارتهای دانش آموزان سال سوم متوسطه» ،فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان ،دوره  3شماره  ،۸صص 0۱-۸2
دهقان شاد حوریه ،محمودی کوکنده سیدمحمد« ،)13۸1( ،بررسی ضرورت آموزش سوادرسانه ای کودکان ونوجوانان ازنگاه
متخصصان آموزش وپرورش شهرتهران» ،فصلنامه مطالعات رسانهای ،دوره  ،16شماره  ،1صص 01-22
شریفی حسنا ،محمدی فاطمه ،فاضلی زهرا و طیبه فرهادی« ،)13۸۱( ،تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر مهارتهای
اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی» ،کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی ،علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران،
تهران ،موسسه برگزار کننده همایشهای توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
شکرخواه یونس (« ،)1326سواد رسانهای ،یک مقاله عقیده ای» ،فصلنامه سواد رسانه ،سال  ،10شماره 4
صدیق بنای هلن« ،)132۱( ،زندگی ما در گرو رسانه ،مرکز تحقیقات و مطالعات رسانهای روزنامه همشهری»،
http://hamshahrionline. ir/details/7392
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-11
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-14
-1۱
-16
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عوض زاده نسرین ،میرزابیگی محمدعلی ،خسروی علی اکبر و مهشید ایزدی« ،)13۸4( ،تأثیرکاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات (فاوا) بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دوره دوم متوسطه منطقه  ۱شهر تهران از دیدگاه معلمان» ،دومین
کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات
اسالمی سروش حکمت مرتضوی ،موسسه آموزش عالی مهر اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
کارتلج ،جی و میلبرن ،جی اف (« )132۱آموزش مهارتهای اجتماعی به کودکان» ،چاپ پنجم ،انتشارات :آستان قدس
رضوی ،ترجمه :محمد حسین نظری
کریم زاده ،نازنین (« ،)13۸3بررسی رابطه بین وابستگی به اینترنت و مهارت تقویت اجتماعی دانشجویان» ،نخستین همایش
ملی علوم تربیتی و روان شناسی ،مرودشت ،شرکت اندیشه سازان مبتکر جوان
گرمارودی غالمرضا ،وحدانی نیا مریم سادات (« )132۱سالمت اجتماعی؛ بررسی میزان مهارتهای اجتماعی دانش آموزان»،
فصلنامه پیمایش ،دوره  ،۱شماره  ،2صص 140-1۱3
محمدجانی ،ابراهیم ،صفرنواده ،مریم« ،)13۸3( ،تأثیر استفاده از اینترنت بر رشد مهارتهای اجتماعی دانشآموزان ابتدایی»،
فصلنامه علمی  -پژوهشی فن آوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی ،دوره  ،10شماره  ،۱صص ۱۸-0۱
مرادی رحیم ،زارعی زوارکی اسماعیل« ،)13۸3( ،کاربرد آموزش فن آوری چندرسانهای در حیطه مهارتهای اجتماعی دانش
آموزان اتیسم» ،تعلیم و تربیت استثنایی ،دوره  ،123شماره  ،1صص ۱0-6۱
مرادی ،رحیم« ،)13۸2( ،تأثیر آموزش چند رسانهای بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان در خود مانده پایه اول ابتدایی
شهر تهران» ،پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه
طباطبایی تهران،
نیازی ،لیال ،زارعی زوارکی ،اسماعیل ،علی آبادی ،خدیجه« ،)13۸۱( ،تأثیر برنامه آموزش سواد رسانهای مبتنی بر فناوری
اطالعات و ارتباطات بر میزان آگاهی دانشآموزان» ،مطالعات رسانههای نوین ،دوره  ،0شماره  ،2صص 11۸-1۱6
هارجی ،اون؛ ساندرز ،کریستین؛ دیکسون ،دیوید (« ،)1300مهارتهای اجتماعی در ارتباط میان فردی» ،چاپ اول ،تهران:
رشد ،ترجمه :مهرداد فیروز بخت و خشایار بیگی
هاشم نژاد ابرسی ،فاطمه« ،)13۸۱( ،تحلیل تأثیر سواد رسانه ای بر رفتار اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان
قائمشهر  ،»13۸4-13۸۱سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم،
شیراز ،با همکاری مشترك دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشتر -دانشگاه زرقان-واحد پژوهش دانش پژوهان همایش آفرین
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هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی در سازمانهای امروز
مالحت سنجری ،9زهرا

لبادی2

 -1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،البرز ،ایران
 -2عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،البرز ،ایران
Sanjarim95@gmail. com

چکیده
برای موثر بودن در دنیای بدون مرزکنونی ،کارکنان باید خود را با فرهنگ های چندگانه درون سازمانی وفق دهند.
چند فرهنگی بودن یکی از موضوعات مهم اجتماعی ،چند فرهنگی بودن یکی از موضوعات مهم اجتماعی ،کاهش
و به افراد توانایی مدیریت تنوع فرهنگی می دهد و اثربخشی افراد را در موقعیت های چند فرهنگی افزایش می
دهد .در محیط های کاری متنوع قرن حاضر ،الزم است فشارهای روانی ناشی از شوك فرهنگی و اختالالت و
پیامدهای ناشی از تعارضات فرهنگی به نحو مطلوب مطالعه و اداره شود .هدف ازین مطالعه بررسی هوش فرهنگی
و فرهنگ سازمانی در سازمان های امروز است.

واژگان کلیدی :هوش فرهنگی ،فرهنگ سازمانی ،سازمان های امروز ،چند فرهنگی

 -9مقدمه
بسیاری از سازمانهای هزارۀ سوم چند فرهنگی هستند ،تولیدات در یک یا چند کشورطراحی و برنامه ریزی می شوند و در سایر
کشورها به فروش می رسند .این واقعیت به روابط چند جانبة گسترده ای بین کارکنان می انجامد ،درحالیکه ممکن است حتی
فرهنگ دو عضو سازمان با هم بسیار متفاوت باشد .روز به روز بر تعداد شرکت هایی که باید به صورت فراملی اداره شوند افزوده می
شود؛ هرچند ممکن است بازار این شرکت ها همچنان محلی یا منطقه ای باقی بماند ،اما نوع رقابت آنها جهانی می شود .پس
راهبردهای آنها هم باید جهانی باشد ،چه درحوزۀ فناوری و مالی و چه در حوزۀ فراورده ها و بازار .این نکته حتی در مورد سازمان
هایی که کارشان تجارت نیست نیز مصداق دارد(ادیب راد.)1326 ،
از طرفی سازمان های فردا ،مانند سازمانهای امروز در محیطی کامالً نامشخص ،رقابتی و پیچیده کار خواهند کرد .سودآوری و
قابلیت بقای این سازمانها منوط به تالش نیروی انسانی آنهاست که روز به روز متنوع تر می شود .این نیرو متشکل از مدیران و
کارکنان دارای وجوه متمایز فراوان است ،که اصرار دارند تفاوت های آنها به رسمیت شناخته شود .برخی از اجزای ترکیب نیروی
کار ،به ویژه نژاد و جنسیت که توصیف کنندۀ ویژگیهای زنانگی و مردانگی است و جنس که مبین مرد یا زن بودن است ،به عنوان
معضالت تنوع یا کثرت نگریسته می شود ،اما سایر اجزای نامتعارف تر مانند سن ،سالیق جنسی ،مسائل کاری و خانوادگی ،تحصیالت،
تجربیات کاری ،سابقة کار ،شخصیت ،تحمل ابهام و خطر ،اصل و نسب(جغرافیایی) و مذهب نیز از سوی برخی از شرکت ها به عنوان
اجزای تکثر نیروی کار پذیرفته شده اند .اگر بار سیاسی و فرهنگی را از واژۀ کثرت برداریم ،در آن صورت منظور از کثرت ،هر نوع
ترکیب فراگیر (افراد ،نظام ها ،وظایف ،رسته های کاری و غیره) است که شاخصة آن همسانی یا ناهمسانی است (توماس ،به نقل از
هسلبین و همکاران .)1321 ،این تحوالت شگرف سازمانی پیامدهای بی شماری را درپی دارد که ازجمله آن می توان به ناهمخوانی
فرهنگی بین کارکنان اشاره کرد (همان).
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از آن جایی که نیروى انسانى از جمله مهم ترین دارایى هاى سازمانی محسوب می شود ،جذب و استفاده بهینه از استعدادهاى
کارکنان ،افزایش بهره ورى نیروى انسانى و تبعیا شکوفایى و بالندگى سازمانى را به دنبال خواهد داشت .یکى از ابزار هاى سنتى
ارزیابى و جذب کارکنان که از طرف مدیران اعمال مى شده ،سنجش هوش آنان بوده است .از سوی دیگر ،امروز اکثر سازمان ها و
افراد ،هوش فرهنگی را مزیتی رقابتی و قابلیتی استراتژیک می دانند .در محیط و بازار جهانی ،هوش فرهنگی اهرم مورد نیاز رهبران
و مدیران تلقی می شود .سازمان ها و مدیرانی که ارزش استراتژیک هوش فرهنگی را درك کنند ،می توانند تفاوت ها و تنوع فرهنگی
را برای ایجاد مزیت رقابتی و برتری در بازار جهانی به کار گیرند .هوش فرهنگی می تواند در محیط متنوع ،انسجام و هماهنگی
ایجاد کند(ارلی.)2113 ،

 -2پیشینه نظری تحقیق
 -9-2مفهوم هوش و هوش فرهنگی
هوش ،توانایی های فرد برای اقدام هدفمند ،تفکر منطقی و برخورد مؤثر با محیط است (وکسلر  ،1۸2۱به نقل از گراٍث مارنات،
 .)130۱هوش فرهنگی ویژگیها یا مهارتهایی است که افراد واجد آن در حداقل زمان و با کمترین تنیدگی در کنش متقابل با
فرهنگ غیرخودی سازگار می شوند .این دو واژه (هوش و فرهنگ) از آن جهت با هم به کار گرفته شده اند که یک رابطة معنی
داری باهم دارند .همان گونه که فردی هنگام رویارویی با فرهنگی متفاوت از فرهنگ خود ،هوشمندانه در صدد است که عناصر آن
فرهنگ را همان گونه که در آن تعریف و تبیین شده در یابد ،پس می تواند رفتار خود را در خالل تجربة بین فرهنگی اش سازگار
کند (بریسلین ،ورسلی و مکناب.)2116 ،
در فضای جهانی شده امروز ،هوش فرهنگی یکی از شایستگیهای رهبری کلیدی به حساب میآید(راکستول و همکاران.)2111،
هوش فرهنگی ن وعی از هوش است که ارتباط بسیار زیادی با محیط کاری متنوع دارد .توانایی فرد برای تطبیق با ارزشها ،سنتها
و آداب و رسومی متفاوت از آنچه در زمینة فرهنگی خود به آن عادت کرده و کار کردن در یک محیط متفاوت فرهنگی ،معرف هوش
فرهنگی است(آهنچیان .)13۸1 ،ارزیابی و ارتقای هوش فرهنگی در سازمان ها ،ضمن حفظ و پاسداشت از سرمایه های فرهنگی،
زمینه اعتالی عملکرد و اثربخشی مناسبات درون و برون سازمانی را فراهم می کند(کیم و دین.)2112 ،

 -2-2تعریف هوش فرهنگی از دیدگاه صاحبنظران
ارلی و انگ( )2113و ارلی( )2112هوش فرهنگی را توانایی ایجاد رفتار مناسب در شرایط فرهنگی متفاوت میدانند.
توماس( )2116آنرا ایجاد رفتار سازگارانه در محیط فرهنگی جدید میداند .هوش فرهنگی سبب می شود که افراد نسبت به موقعیت
های جدید در زندگی شخصی و شغلی پاسخهای سازگارانه تری بدهند و سازهای است که فرد را توانا میسازد و برای او انگیزه ایجاد
می کند که دانش فرهنگی را به طور مناسبی در پاسخ به محیط به کار گیرد .هوش فرهنگی تمایلی در فرد به وجود می آورد که
همواره اطالعاتش را برای دستیابی به راهبردهایی برای برخورد با کار و زندگی و تعامل با موقعیت جدید فرهنگی فراخواند.

 -3-2ابعاد هوش فرهنگی
هوش فرهنگی یک مفهوم چهار عاملی است ،که شامل دو جنبة ذهنی(جنبة شناختی و فراشناختی) ،انگیزشی و رفتاری است.
دانش فرهنگی ،دانش کلی و ساختارهای شناختی و فراشناختی معرف جنبه های ذهنی است .انگیزش و هدایت درونی برای سوق
دادن انرژی فرد در جه ت یادگیری تعامالت موقعیت های بین فرهنگی معرف بعد انگیزشی هوش فرهنگی است و قابلیت فرد برای
نشان دادن فعالیتهای کالمی و غیرکالمی مناسب در کنش متقابل با مردم متفاوت ،معرف بعد رفتاری هوش فرهنگی است (ارلی و
آنگ ،2113 ،آنگ ،ونداین و کح.)2116 ،
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در جای دیگر ارلی( ) 2112چهار بعد هوش فرهنگی را شامل هوش فراشناختی(راهبردهایی برای دستیابی و توسعة راهبرهای
سازگاری) هوش شناختی(دانش مربوط به فرهنگ های متفاوت) انگیزشی(تمایل و خود اتکایی) و رفتاری(مجموعه ای از رفتارهای
مناسب فرهنگی) میداند.

 -4-2هوش فرهنگی در سازمان
در جوامع چند فرهنگی ممکن است در زبان ،نژاد ،مذهب ،سیاست ،طبقة اجتماعی و حتی بسیاری از ویژگی های دیگر تفاوت
وجود داشته باشد .هوش فرهنگی برای ایجاد رابطة خوب کاری بین اعضای یک سازمان که در کنش متقابل حرفه ای با هم هستند،
الزم است (ارلی و آنگ .)2113 ،مهم ترین ویژگی هوش فرهنگی ،تأمل در قضاوت ،تا جمع آوری اطالعات به حد کافی است که به
افرادکمک می کند تا به خود فرصت دهند که به درك متقابلی از فرهنگ یکدیگر دست یابند.

 -5-2هوش فرهنگی و چندفرهنگی در سازمان
ارزیابی و ارتقای هوش فرهنگی در سازمان ها ،ضمن حفظ و پاسداشت از سرمایه های فرهنگی ،زمینه اعتالی عملکرد و
اثربخشی مناسبات درون و برون سازمانی را فراهم می کند(کیم و دین .)2112 ،برای موثر بودن در دنیای بدون مرزکنونی ،کارکنان
باید خود را با فرهنگ های چندگانه درون سازمانی وفق دهند(دیسنزو و رابینز .)2111 ،چند فرهنگی بودن یکی از موضوعات مهم
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در بسیاری از جوامع به شمار می آید .هوش فرهنگی موانع ارتباطی را کاهش و به افراد توانایی مدیریت
تنوع فرهنگی می دهد و اثربخشی افراد را در موقعیت های چند فرهنگی افزایش می دهد(لیورمو.)2111 ،
در محیط های کاری متنوع قرن حاضر ،الزم است فشارهای روانی ناشی از شوك فرهنگی و اختالالت و پیامدهای ناشی از
تعارضات فرهنگی به نحو مطلوب اداره شود .سازمان ها درگیر تعامالت میان فرهنگی بسیاری هستند؛ چنین محیط کاری ،نیاز به
افرادی دارد که با فرهنگ های مختلف آشنا باشند و بتوانند با دیگران ارتباط مناسب برقرار کنند(رگ.)2112 ،

 -6-2هوش فرهنگی و سازگاری
سازمان ها از نظر فرهنگی در طیف گسترده ای مابین فرد گرایی و جمع گرایی قرار دارند ،برای نمونه سازمان هایی مانند
مؤسسات پژوهشی ،و علمی معموالً "فردگرا" و سازمان هایی مانند ارتش و تولید کنندگان انبوه اغلب "جمع گرا" هستند .شواهدی
وجود دارد مبنی براینکه چنانچه افرادی نتوانند خود را با فرهنگ سازمان تطبیق دهند ،دچار مواجهة فرهنگی می شوند ،در این
صورت نه تنها در زندگی شخصی شان احساس نارضایتی دارند ،بلکه به میزان زیادی درصدد تغییر کار یا محیط اجتماعی خود
هستند .آنها این کار را با ترك کار یا تالش برای تغییر آن دنبال می کنند .افرادی دچار مواجهة فرهنگی ،رضایت شغلی پایین دارند
و خود را درگیر فعالیت هایی که به نفع سازمان است نمی کنند حتی اگر چنین رفتارهایی الزام آور باشد .در مقابل افراد با هوش
فرهنگی باال ابتدا سعی میکنند سازمانهایی را انتخاب کنند که از نظر فرهنگی با شخصیت آنها سازگار باشد یا اگر این امر محقق
نشد به دلیل ویژگی انعطافپذیری مقابل تغییر قادر به سازگاری خود با محیط سازمان هستند(بالك.)1۸۸1 ،
انگ ،ونداین ،کح وآنگ()2114؛ ارلی و آنگ( )2113می گوین د امید است که افراد با هوش فرهنگی باال برای تجربة شرایط
جدید و حتی سازگاری با فرهنگ های متفاوت نوعی کفایت شخصی از خود نشان دهند .آنهایی که بعد انگیزشی هوش فرهنگی
شان باال است نه تنها نسبت به کسب تجارب جدید باز هستند ،بلکه از این تالش ها و شرایط جدید لذت می برند .حتی به نظر می
رسد گاهی اصرار دارند که خود را با موقعیت فرهنگی جدید روبه رو کنند .بنابر این این افراد نسبت به کسانی که هوش فرهنگی
آنها ضعیف است سازگاری بهتری دارند .افزون براین ،تحقیقات تجربی شواهدی را ارائه می دهند که نشان دهندۀ ارتباط کفایت
شخصی و داشتن سطح حداقلی از هوش فرهنگی با سازگاری است( هاریسن و همکاران1۸۸6 ،؛ هکانوا و همکاران.)2113 ،
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 -7-2هوش فرهنگی و سازش شغلی
سازگاری شغلی عبارت است از تطبیق فرد با وظایف جدید شغلی ،نقش های حرفه ای ،مسئولیت ها و محیط جدید در یک
موقعیت فرهنگی تازه(بالك .)1۸۸1 ،افراد با هوش فرهنگی (انگیزشی) باال سطوح باالتری از سازش شغلی را تجربه می کنند .آنها
دارای انگیزش درونی توسط باورهای باکفایتشان و قابلیت سازگاری برای برخورد با تجارب جدید فرهنگی هستند ،اغلب برای تطبیق
با موقعیت جدید آماده هستند و برای حل مسائل مربوط به موقعیت های جدید شغلی شان پافشاری می کنند(آنگ و همکاران،
2114؛ ارلی ،آنگ.)2113 ،
افزون بر این افراد با هوش فرهنگی باال بیشتر آمادۀ سازگاری با تقاضاهای جدید هستند که در موقعیت تازه کاری از آنها انتظار
میرود .پژوهش ها نشان می دهد که سطح انتظار مدیران دارای هوش فرهنگی ،باالست ،خطرپذیر و مخاطره جو هستند و درونی
عمل می کنند ودر انجام وظیفة خود در موقعیت های چند فرهنگی یا بین المللی نیز موفق تر هستند (ترندایس .)2116 ،پژوهش
های دیگری نشان می دهدکه کفایت شخصی ،دیگر ترکیب مهم در هوش فرهنگی ( انگیزشی) است که با سازش شغلی ارتباط
دارد( .هاریسن و همکاران.)1۸۸6 ،

 - 8-2فرهنگ سازمانی
یکی از چالشهایی که مدیران و به ویژه منابع انسانی سازمان ها با آن روبه رو هستند ،جامعه پذیری کارکنان تازه استخدام و
هماهنگ ساختن آنان با فرهنگ سازمان و فرهنگ اکثریت اعضای سازمان است که خود دارای نژادها ،گروه های قومی یا جنسیت
های مختلف هستند .براین اساس امروزه ،توانا یی کارگروهی ،هماهنگی کارکنان با فرهنگ سازمان و وفاداری و تعهد آنان به سازمان
به ارزش های غالب برای رسیدن به اهداف تبدیل شده است.
صاحب نظران معتقدند که موفقیت سازمان ها عالوه بر نیاز به سخت افزارهایی مانند ساختار ،راهبرد و سیستم ها مستلزم نرم
افزارهایی مانند :کارکنان ،مهارت ها ،سبک ها و ارزش های کارکنان (فرهنگ سازمانی) است .هم چنین اجرای موفقیت آمیز
راهبردهای سازمان ها ،در گرو ایجاد تمهیدات فرهنگی الزم در آن هاست و بدون موافقت و همراهی فرهنگ سازمانی نمی توان
تحولی در سازمان ایجاد کرد(رابینز.)132۱ ،

 -1-2هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی
برخی از جنبه های فرهنگ را به راحتی می توان دید .عوامل آشکاری مثل هنر ،موسیقی و سبک رفتاری از این جمله اند ؛ اما
بیشتر بخش های چالش برانگیز فرهنگ ،پنهان است .عقاید ،ارزش ها ،انتظارها ،نگرش ها و مفروضات ،عناصری از فرهنگ هستند
که دیده نمی شوند ؛ اما بر رفتار افراد مؤثرند .هوش فرهنگی به افراد اجازه می دهد تا تشخیص دهند دیگران چگونه فکر می کنند
و چگونه به الگوههای رفتاری پاسخ می دهند ،در نتیجه موانع ارتباطی بین فرهنگی را کاهش و به افراد قدرت مدیریت تنوع فرهنگی
می دهد  .هوش فرهنگی حوزه مدرنی از هوشمندی است که امکان میانجیگری در فضاهای کاری متنوع و متغیر را مطرح می کند.
هوش فرهنگی به منزله چسبی است که می تواند در محیط های متنوع ،انسجام و هماهنگی ایجاد کند (فیاضی و جهان نثار احمدی،
.)132۱

 -91-2هوش فرهنگی مدیران
مدیران هوشمند اهمیت حفظ فرهنگ و خرده فرهنگ ها در دهکده جهانی که به سوی تک فرهنگی پیش می رود ،به خوبی
آگاهند و با درك ،شناخت ،ارزش نهادن و حمایت از تفاوت ها و شناخت جو موجود در سازمان به دنبال داشتن کارمندانی سالم و
ارتقای سطح سالمت سازمانی هستند .کارمندانی که سودمند و وظیفه شناس اند و با روحیه و عملکردی باال برای رسیدن به اهداف
سازمانی سالم می کوشند.
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این مدیران به خوبی نقش نیروی انسانی را به عنوان محور توسعه سازمان ها درك کرده اند و با رفتار کالمی و غیرکالمی
مناسب هنگام برقراری ارتباط با افراد دیگر فرهنگ ها تعامل اجتماعی سازنده ای برقرار کرده اند و می دانند تفاوت در فرهنگ ها
موجب تفاوت در طرز فکر ،تصمیم گیری ،تلقی ،درك و قضاوت می شود(اسکندری و صمدی.)13۸۱ ،

 .3پیشینه تجربی تحقیق
تحقیقات مختلف نقش هوش فرهنگی را در بهره وری مدیران (حسینی نسب ،و قادری ،)13۸1 ،تعامالت اجتماعی
پرستاران(آهنچیان و همکاران ،)13۸1 ،ویژگی های شخصیتی کارمندان(قدم پور و همکاران ،)13۸1 ،سازگاری فردی و اجتماعی
دانشجویان(عسگری و روشنی )13۸1 ،فرایند جامعه پذیری دانشجویان و سازگاری بین فرهنگی مهاجران(چن و همکاران)2114 ،
نشان داده اند.
در بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی در بین دانشجویان کارشناسی دانشکده مدیریت و کسب و کار مجارستان
است که توسط اگنس بالو ،زولتان گهال و الجوس سزابو( )2111با هدف سنجش هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی مطلوب ،در بین
دانشجویان تمام وقت کارشناسی دانشکده مدیریت و تجارت مجارستان انجام گرفته است که تعداد آن ها در مجموع بیش از 2111
نفر بوده است .پس از بررسی های انجام شده رابطه بین هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی تأیید شد و نتیجه این پژوهش نشان داد
که بین هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی مطلوب دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد.
عالیی و میرمحمدی( )13۸3در پژوهش خود به بررسی رابطه میان هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی مطلوب از دید دانشجویان
رشته مدیریت به عنوان مدیران آتی سازمان ها و نهادهای کشور پرداختند .آزمون فرضیه ها نشان داد که ارتباط معناداری بین کلیه
ابعاد هوش فرهنگی و فرهنگ سازما نی مطلوب از دید دانشجویان وجود دارد .دانشجویان با هوش فرهنگی باال و پایین ،سازمان
نتیجه گرا و دانشجویانی که از هوش فرهنگی متوسط برخوردار بودند ،سازمان تیم گرا را انتخاب کردند.
خیری ،نائیجی و عباسعلی زاده ( )1320در مطالعه بررسی هوش فرهنگی و رابطه آن با ویژگی های کارآفرینانه مدیران سازمان
های غیردولتی در ایران نشان دادند رابطه عمیقی میان مدل چهار عاملی هوش فرهنگی و هر یک از ویژگی های کارآفرینان مشاهده
شد .همچنین مقاله پیشنهاد می دهد که هوش فرهنگی را می توان به عنوان یک عامل حیاتی موفقیت برای اداره کنندگان سازمان
های غیردولتی به حساب آورد .نتایج تحقیق حاضر می تواند در شناسایی ویژگیهای مورد نیاز برای افرادی که در تعامالت چند
فرهنگی درگیر هستند ،به کار گرفته شود و مسیر جدیدی برای مطالعات دانشگاهی و تجربیات عملی در حوزه فرهنگ بگشاید.

 -4جمع بندی
امروزه مدیران جهانی بایستی آمادگی تجارت با مردم سایر فرهنگها را داشته باشند .آنچه مسلم است ،این است که یادگیری
کلیه عادات و رفتارهای فرهنگی افرادی که با آنها در تعامل هستیم غیر ممکن است؛ قابلیتی که از آن تحت عنوان هوش فرهنگی
یاد می شود راهی سیستماتیک و مجموعه ای از نکنیکهاست که به مدیران کمک می کند تا در هر فرهنگی به طور موثر فعالیت
کنند این مهارت به مدیران کمک می کند تا حساسیتهای فرهنگی خود را افزایش دهند .حساسیت فرهنگی به نگاه ژرف مدیر و
ارزیابی و تفسیر و درك تفاوتهای فرهنگی داللت دارد .این عبارت به معنی درك تفاوت های فرهنگی است نه قضاوت درباره خوب
یا بد بودن آنها .به عبارت بهتر مدیر جهانی بایستی تفاوتها را درك کند و آمادگی پذیرش تفاوتها را داشته باشد
هوش فرهنگی در واقع تعریف هوش در عرصه فرهنگ است .هوش فرهنگی سرعت در سازگاری با موقعیت های جدید و راحت
تر عمل کردن با توجه به شرایط محیطی است .برای افزایش هوش فرهنگی الزم است افراد تحت آموزش های زیادی قرار بگیرند.
این آموزش ها به افراد کمک می کند که دانش خود را برای نگریستن به موقعیت های چندگانه ،یک پارچه سازند و نیز قضاوت در
مورد دیگران را تا جمع آوری میزان کافی از شواهد و اطالعات به تاخیر بیندازند .شخصی که وارد یک موقعیت فرهنگی جدید می
شود ،باید بر جو غریبه آن غلبه کند .بنابراین مواجه کردن فرد با موقعیتهای جدید فرهنگی ،به او کمک می کند مهارتهای کسب
شده و نحوه به کارگیری خود را موردارزیابی مجدد قرار دهند.
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این امر تاحد زیادی می تواند به افراد کمک کند که در سازمان های چندفرهنگی بهتر و سریع تر سازگار شوند .انتخاب درست
سازمانی که متناسب با شخصیت فرد است و پرهیز از رویارویی فرهنگی در موقعیت های مختلف ،از دیگر جنبه های هوش فرهنگی
است .بررسی اسناد مثبت و منفی فرهنگ خودی و دیگر فرهنگ ها از دیگر مواردی است که به افزایش هوش فرهنگی کمک می
کند.
برای افزایش هوش فرهنگی الزم است افراد تحت آموزش های زیادی قرار بگیرند .این آموزش ها به افراد کمک می کند که
دانش خود را برای نگریستن به موقعیت های چند گانه ،یک پارچه سارند ونیز قضاوت در مورد دیگران را تا جمع آوری میزان کافی
از شواهد و اطالعات به تأخیر بیندازند .این امر تا حد زیادی می تواند به افراد کمک کند که در سازمان های چند فرهنگی بهتر و
سریع تر سازگار شوند.
همچنین هوش فرهنگی را می توان همچون سایر جنبه های شخصیت پرورش داد .در این زمینه باید بر دو نکته تاکید کرد.
نخست اینکه چنین کاری تنها از عهده افراد واجد صالحیت همچون روانشناسان حرفه ای برمی آید .دوم اینکه بهبود هوش فرهنگی
باید در راستای برنامه جامع پرورش راهبردی منابع انسانی سازمان و درکنار سایر جنبه های این برنامه صورت گیرد.
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نقش خالقیت در مدیریت آموزشی
مهدی نصیری ،9رمضان

جهانیان2

 -1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،البرز ،ایران
 -2عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،البرز ،ایران
a. 257n13@yahoo. com

چکیده
سازمانهای آموزشی از یک سو وظیفهی فراهم آوردن زمینه ی رشد و پرورش خالقیت و نوآوری و همچنین
استفاده صحیح و جهتدار از استعدادها و تواناییهای افراد را به عنوان امری مهم به عهده دارند که این خود زمینه
ساز توسعه فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و  . . .در جامعه است و از سوی دیگر برای پویایی خود نیازمند پرورش و
بهره مندی از خالقیت و نوآوری در سطوح سازمانی خود هستند .در اغلب آموزش های سنتی ،فراگیران فقط در
معرض مطالب و مهارت های ارائه شده از طرف معلم یا مدیر قرار گرفته و مطابق برنامه از پیش تعیین شده حتی
در جزئیات به پیش می روند .در آموزش خالقانه ،فراگی رنده خود نقش فعال ایفا نموده و مربی یا رهبر به جز در
کلیات و جهت اصلی آموزش نقش تعیین کنندهای ندارد .این مقاله به بررسی نقش خالقیت در مدیریت آموزشی
پرداخته است.

واژگان کلیدی :خالقیت ،نوآوری ،مدیریت آموزشی

 -9مقدمه
جهانیسازی در بسیاری از بخش ها تغییراتی ایجاد کرده است .هر تغییری نیاز به کیفیت باالتر و خدمات باالتر دارد .با توجه
به نیازهای مدیران آموزشی ،ارتقا عملکردی که یک روش یادگیری را ایجاد می کند ،فارغ التحصیالن را قادر می سازد که نیازهای
این دوره تاریخی را پر کنند .این چالش عظیم نیاز به تغییر در رهبری ،ظرفیت یادگیری ،خالقیت و قابلیت نوآوری در تمام اجزای
سیستم های آموزشی دارد(ساتانتو.)2110 ،1
آموزش و سازمانهای آموزشی مانند هر سازمان دیگری برای انطباق با شرایط محیطی ،بهره مندی از پیشرفتهای فناوری و
همچنین پاسخگویی به نیازهای متنوع و گسترده گروههای هدف به الگو و ابزار کارآمد نیاز دارند .امروزه انتظارات جامعه ،دولتها و
بخشهای اقتصادی از سازمانهای آموزشی بسیار گسترش یافته و سازمانهای آموزشی را با چالشها و فرصتهای جدید و اساسی مواجه
ساخته است(پرهیزکار .)13۸۱ ،نوآوری و کارآفرینی به عنوان فرایندهای اصلی در تولید ایده های جدید و تبدیل آنها به محصوالت
و عرضه این محصوالت به مصرف کنندگان در صدر الگوهای مناسب برای بقا و رشد مستمر سازمانهای آموزشی قرار دارند .استفاده
از نوآوری به عنوان راهبرد اصلی در موفقیت سازمانهای آموزشی به زیرساختهای مدیریتی ،منابع انسانی و مجموعه ای از فرایندها
و عناصر مرتبط نیاز دارد که همه این موارد را می توان تحت عنوان کلی مدیریت خالقیت و نوآوری در سازمانهای آموزشی سازماندهی
کرد.

Sutanto
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 -2پیشینه نظری تحقیق
رشد وسیع فناوری اطالعات و ارتباطات در حال حاضر و در آینده موجب افزایش جهانی شدن زمین خواهد شد .این موضوع
عدم اطمینان در صنعت و کسب و کار را افزایش خواهد داد .این تغییر نه تنها بر شرکتهای تولیدی تاثیر می گذارد ،بلکه دانشگاه
ها نیز از این موضوع متاثر هستند .آموزش عالی برای توسعه کشور بسیار مهم و حیاتی است .دانشگاه ها به عنوان مرکز دانش و
تغییر ،نقش و عملکرد مهمی دارند(هارتانتو .)211۸ ،1بنابراین ،دانشگاه ها به دنبال چالش های بزرگتر و سخت تری هستند .این
وضعیت مدیران دانشگاه را مستلزم می کند که به طور پیوسته به دنبال طرح های خالقانه و پیشرفته باشند .دانشگاه های موفق
تنها در دستیابی به دیدگاه ها موفق نیستند ،بلکه شده با تمرکز بر برنامه های کارآفرینی برای توسعه کارآفرینان ،در غلبه بر بیکاری
فارغ التحصیالن جدید موثر خواهند بود(ساتانتو.)2110 ،
صاحبنظران ،تعریف های متعددی از خالقیت و نوآوری به عمل آورده اند .استیفن رابینز ( )1۸۸1خالقیت را به معنای توانایی
ترکیب اندیشه ها و نظرات در یک روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین آنان بیان می کند .او نوآوری را به معنای فرآیند اخذ
اندیشه ی خـالق و تبـدیل آن به محصول ،خدمات و روش های جدید عملیات می داند .لوتانز ( )1۸۸2خالقیت را به وجود آوردن
تلفیقی از اندیشه ها و رشهیافت های افراد و یا گروه ها در یک روش جدید ،تعریف کرده است .همچنین البرشت ( )1۸20خالقیت
و نوآوری و وجه تمایز آنان را به این صورت مطرح کرده است که خالقیت یک فعالیت ذهنی و عقالنی برای به وجود آوردن اندیشه
ی جدید و بدیع است .نوآوری تبدیل خالقیت اندیشه ی نو به عمل و یا نتیجه (سود) است.
خالقیت ،فعالیتی فکری و در عین حال مبتنی بر اطالعات است .اگر تفکر را عامل یا جریان اصلی خالقیت بدانیم ،اطالعات نیز
ماده اولیه یا اساسی آن محسوب می شود .نکته حایز اهمیت آن است که اندیشه های حاصل از خالقیت (پردازش متفکرانه اطالعات)
باید به گونه ای پرورش یابند که در ارتباط با شرایط دنیای واقعی به نوآوری در سازمان بینـجامد .مـسؤولیت این امر مهم بر عهده
ی مدیران است ،تا در این راستا اطالعات الزم و شرایط مناسب برای تفکر را در سازمان یا واحد سازمانی خود به وجود آورند ،اندیشه
های نو را جذب و بررسی کنند و پرورش دهند تا از طریق نوآوری در سازمان ،خدمات مفیدی انجام دهند(پرهیزکار.)13۸۱ ،
خالقیت یک عنصر مهم نوآوری است .یک سازمان نیازمند فرایندها ،عملیات و ساختارهایی است که عملکرد و کارایی زمانبندی
و کارآمدی پروژه ها را به نحو احسن انجام دهد تا خروجی آن واقعا نوآورانه باشد(استم .)2112 ،2با توجه به این دیدگاه ،خالقیت
فردی و گروهی نقطه شروع نوآوری است .هرچه نوآوری به دست آمده توسط یک سازمان بیشتر باشد ،یادگیری و تغییرات مورد
نیاز سیستم نیز بیشتر است .نوآوری باال نیاز به توانایی یادگیری سازمانی باالیی دارد(هو .)2111 ،3سازمان یادگیرنده یک سازمان
ابتکاری است(نوتبوم ،2111 ،4ص .)131
اگر چه خالقیت به عنوان یک مولفه مهم برای موفقیت دیده می شود ،هیچ تعریفی واحدی از" خالقیت" ۱در میان سیاست
گذاران آموزشی ،دانشگاهیان ،معلمان و کارفرمایان وجود ندارد(اوکلی" .)2110 ،6خالقیت به عنوان ویژگی های خالقانه انسان و
ویژگی های مربوط به تخیل ،نوآوری ،بداهه ،بینش ،شهود و کنجکاوی ،تعریف شده است(لوید .)۱ ،2110 ،0این قابلیت های خالقانه
برای موفقیت ،سازگاری و بهره وری درازمدت تعریف می شود(اوکلی .)2110 ،خالقیت و نوآوری به طور کلی به عنوان کلید های
اصلی موفقیت کسب و کار در طول زمان شناخته شده است (کر و لوید.)2112 ،2
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اوکلی ( )2110در مطالعه خود بر نیاز به ارتباط ،رهبری ،کارآفرینی ،کار تیمی ،مهارت های خالقانه ،درك متقابل فرهنگی ،حل
مسئله و «مسائل راست مغز» تأکید می کند .نیاز ب ه افزایش خالقیت در کسب و کار و مهارت های مدیریتی گسترده تر مانند کار
تیمی ،ارتباطات و هوش هیجانی است .قرار گرفتن در معرض یادگیری خالقانه و تحول آمیز ،یک روش گسترده برای یادگیری و
توسعه ارائه می دهد .این مزایای یادگیری از طریق توسعه انگیزه ذاتی (خود غنی سازی) به دست می آید و در فرایندهای یادگیری
تحول پذیر مانند آنچه در یادگیری مبتنی بر هنر یافت می شود ،پشتیبانی می شود(مک کارتی ،انداتجا ،زاکارا و بروکس.)2114 ،1
مدیریت نوآوری به عنوان مجموعه ای از فعالیتهای مورد نیاز برای ایجاد نظام نوآوری در یک سازمان آموزشی ،راهبری فرایند
نوآوری ،پایش و بهبود مستمر نوآوری در سازمانهای آموزشی از الگوها و سازوکارهای خاصی تبعیت می کند .چندین محقق ،تاثیر
متغیر نوآوری یا متغیر نوآوری سازمانی بر عملکرد را بررسی کرده اند .نوآوری به عنوان عامل مهمی در عملکرد و بقاء سازمان ها در
یک محیط رقابتی محسوب می شود(آراگون-کوریا 2و همکاران2110 ،؛ بلو ،لوتیا و سانگتانی .)2114 ،3نوآوری سازمانی موثر کلید
ایجاد و حفظ یک مزیت رقابتی است که با تغییرات محیطی مواجه است(لیمون و سوهاتا.)2114 ،4
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات خالقانه و گسترده در تم امی مراحل دانشگاه می تواند به یک استراتژی رقابتی تبدیل
شود .رهبران دانشگاه ها فرصتی برای به اشتراك گذاشتن ایده های خالقانه و نوآورانه ایجاد کنند .برای مثال یک سیستم اطالعات
مدیریت یکپارچه آنالین ،کیفیت خدمات را بهبود می بخشد و همچنین رضایت ذینفعان از جمله دانش آموزان ،والدین ،کارکنان و
غیره را افزایش می دهد(ساتانتو.)2110 ،۱

 -3پیشینه تجربی تحقیق
ساتانتو ( )2110در پژوهش خود به بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی و خالقیت سازمانی بر نوآوری سازمانی دانشگاه ها
در جاوا شرقی ،اندونزی پرداخت .نتایج نشان داد که هر دو متغیر یادگیری سازمانی و خالقیت سازمانی به طور جزئی و همزمان بر
نوآوری سازمانی تأثیر می گذارند.
جانکو و روزنا )211۱( 6در پژوهش خود به بررسی ارتقاء خالقیت ،تسلط بر تکنیک ها و روش های ایجاد خالقیت و توانایی
اعمال تغییرات و نوآوری در عمل پرداخته است .نتایج نشان داد برنامه مطالعه خالقیت و نوآوری ،ارائه راه حل های منحصر به فرد
یکپارچه برای مشتریان و محصوالت ،پردازش ،حمایت از توسعه تفکر نوآورانه ،ایجاد محیط های نوآورانه و در نتیجه افزایش سطح
فرهنگ نوآوری سازمان ها است.
الیکسچوا و تیچا )2113( 0در پژوهش خود تجربیات دانشگاههای چکسلواکی را در زمینه گسترش تحرك ،خالقیت مرتبط با
سیستم های آموزشی و امکان و نیاز به اتصال به محیط دانشگاهی را ارائه می دهد .نتیج نشان داد که هدف از آموزش ،علم و
پژوهش محدود شده توسط نوآوری بدون شک می تواند رقابت در مناطق مختلف کیفیت زندگی را افزایش دهد.
مسگر رضاییه و همکاران( )13۸4در پژوهش خود به بررسی نوآوری در مدیریت آموزشی پرداختند .نتایج نشان داد که مدیران
آموزشی نباید خود را تنها در قید و بند یک چارچوب قرار داده و بدون هیچگونه نوآوریی به برنامه های از پیش تعیین شده بپردازند
بلکه باید ضمن رعایت چارچوب وظایف خود ،باید تفکرات و نظرات دیگران را در راستای تحقق هدف مورد نظر پیاده کنند.
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میرکمالی ،مزاری و خباره ( ) 13۸2در پژوهش خود به بررسی تبیین نقش خالقیت در گرایش به نوآوری سازمانی کارکنان
دانشگاه بیرجند پرداختند .نتایج نشان داد خالقیت با گر ایش به نوآوری سازمانی و مولفه های آن رابطه مثبت و معناداری دارد.
انصاری ( )13۸1در مقاله خود به بررسی خالقیت و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی پرداخت .نتایج نشان داد که دراغلب
موارد جهت گیری های اصالحی به تدریج موجب تغییر و تحول درفعالیت محصول و فرایند یا ابزار تولید می شود و درنهایت به
تبلور خالقیت و نوآوری می انجامد اما گاه درمسیر تتبع و تحقیق دریک زمینه انسان به نوآوریهایی دست می یابد که بدون برنامه
قبلی و بصورت کامال اتفاق بوده است دراین زمینه آنچه می تواند اصالح و بهبود امور را جهت و سرعت بخشد و بخالقیت و نوآوری
بیانجامد چگونگی مدیریت خالقیت و نوآوری است.

 -3جمع بندی
امروزه سازمان های آموزشی از یک سو وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش خالقیت و نوآوری و استفاده صحیح و جهت
دار از استعدادها و توانایی های افراد را برعهده دارند که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی و … در جامعه
است و از سوی دیگر برای پویایی خود نیازمند پرورش و بهره مندی از خالقیت و نوآوری در سطوح سازمانی می باشند.
نظام تعلیم و تربیت چه عام و چه خاص آن به دلیل گسترش و فراگیر بودن در تمام سطوح جامعه ،بستر مناسبی برای خالقیت
و نوآوری است .توجه به زمینه های فردی ،گروهی و جمعی و به کارگیری روش های مناسب و کارآمد و سود جستن از تکنیک
های مختلف و مؤثر در این نظام می طلبد از خالقیت و نوآوری سود جسته شود .لذا خالقیت در عرصه تعلیم و تربیت موضوعی
همه جانبه ،وسیع و تأثیرگذار است که چنانچه به درستی شناخته و مدیریت شود می تواند در همه مسایل تعلیم و تربیت که مترتب
بر اجزای نظام آموزشی است ایفای نقش نماید .خالقیت و نوآوری در بستر مناسب و شرایط خوب آشکار شده و رشد می نماید.
فراهم سازی زمینه های الزم و شرایط کافی برعهده مدیران جامعه در همه سطوح عالی ،میانی و اجرایی است .مدیریت می تواند
توانایی خالقیت و نوآوری را در افراد ایجاد ،ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد او می تواند مانع این امر حیاتی شود.
مدیران در مراکز علمی و آموزشی به دو دسته تقسیم می شوند .مدیرانی که مستقیم عهده دار فعالیت علمی و آموزشی هستند،
همانند معاونین آموزشی ،پژوهشی ،دانشجویی و . . .و مدیرانی که غیرمستقیم در مراکز علمی و آموزشی فعالیت دارند ،همچون
معاونین اداری مالی ،پشتیبانی و مانند آن .لذا هر دو دسته از مدیران مذکور عالوه بر انجام وظایف جاری خود ،الزم است دارای
دیدگاه خالقانه نسبت به عناصر اصلی آموزش یعنی معلم و فراگیر باشند .در غیر این صورت توقع رشد و پرورش خالقیت در
فراگیران توقعی حساب نشده و غیرسازنده ای است .عالوه بر اینها مدیران می توانند فضای سازمان ها را طوری فراهم سازند که
معلم و فراگیر به تغییر و تحول ،ریسک پذیری ،واگذاری تصمیم گیرها ،رشد دهندگی و مانند آن را درك نموده و تمایل و رغبت
به سوی تغییر و تحول تکاملی را از خود بروز و ظهور دهند.
رسالت سازمان آموزشی و پرورشی به کارگیری مدیران مبتکر و نوآوری است که بتواند با ارائه طرح های جدید و روش های نو،
زمینه بروز این ویژگی های آدمی را در متعلمان و معلمان فراهم سازد و فضای آموزشی را به فضایی بالقوه ،خالق ،مبتکر ،روح افزا،
گرم و صمیمی ،اثربخش و پرتالش ،هماهنگ و لذت بخش تبدیل کند .مدیران در سطوح عالی ،میانی و اجرایی مسؤولیت دارند
زمینه ها ،شرایط ،عوامل و لوازم الزم و حتی کافی را برای خالقیت مربیان ،معلمین ،فراگیران ،مجریان آموزشی و همه عوامل
اثربخش دیگر را فراهم سازند.
نتیجه این که خالقیت و نوآوری به نیازهای روحی و روانی افراد خصوصاً جوانان پاسخ داده ،راه های پیشرفت را بازمی نماید و
تولید علم را فراهم می سازد و تحرك ،پویایی ،جنب و جوش علمی را سامان داده و هدایت می کند.
متاسفانه در نظام آموزشی ایران پرورش خالقیت جایگاهی خاص ندارد و به رشد آن توجه نمیشود .بیشتر معلمان کلیشهای و
قالبی فکر و عمل کردن را به دانشآموزان یاد داده و تقویت میکنند .شاکله کتب درسی تقریبا در طول چهل سال گذشته یکنواخت
بوده است و این مبانی را از ترجمه کتب کشورهای اروپایی برداشت کردهاند .محدودیتهای موجود در فعالیتهای علمی در مراکز
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آموزشگاهی اعم از مدارس یا دانشگاه ها به شکلی که کشف و تقویت استعدادهای درخشان بسیار محدود و آهسته حرکت میکند
اتفاق میافتد.
تفکر یکنواخت علمی در کالسهای درسی در سطوح مختلف تا آنجا که دانشآموزان و دانشجویان در روز اول کالس به فکر سواالت
امتحان هستند ،شکل امتحانات چهار جوابی ،سواالت و پاسخهای قالبی و یکنواخت حتی بازیهای کالسی و مدرسهای در خانه و
مدرسه خالقیت فرزندان ما را محدود کرده است .نظام آموزشی و معلمان با نوگرایی میتوانند در رشد این فرایند موثر باشند.
مهمترین عوامل مانع خالقیت در نظام آموزشی عبارتند از تاکید بر دروس نظری ،تکیه بر محفوظات ،تکالیف پرحجم و زیاد ،عدم
توجه به تواناییها ،کالسهای پرجمعیت ،انضباط افراطی ،معلمان ناآشنا به روانشناسی و تعلیم و تربیت ،روشهای تدریس سنتی و
تاکید بر تفکر همگرا.
مدیریت آموزشی ،در مقایسه با سایر حیطه های مدیریت ،به لحاظ تاثیری که جریان و گردش فعالیت های آموزشی بر کیفیت فارغ
التحصیالنی که وارد دوره های آموزش مدیریت می شوند ،از اهمیت ویژه ای برخوردار است .توجه به مدیریت آموزشی در بر دارنده
دو نتیجه آنی و آتی است .نتیجه آنی ،حاصل از مدیریت کسانی است که شرایط و صالحیت کار در سازمان های آموزشی را کسب
کرده باشند .بهبود شرایط کار ،افزایش رضایت و امنیت شغلی کارکنان ،از سوی مدیران جهت هماهنگ ساختن تالش ها ،شکل
دهی به امکانات و منابع موجود و تحقق اهداف سازمان اهمیت دارد .از این رو تقویت روحیه کارکنان ،آمادگی برای شکوفایی،
خالقیت ،نوآوری و تحرك کاری کارکنان از رویکردهای آنی مدیریت آموزشی است.
از جمله نتایج آتی ،توجه به این موضوع است که مدیریت آموزشی ،تاثیر به سزایی دارد که مدیران آموزشی می توانند در ذهن،
شناخت ،درك و فهم مدیران دیگری چون مدیران مالی و اداری ،صنعتی و  . . .داشته باشند .بدون چنین تالش های به خوبی برنامه
ریزی شده و سیستماتیکی ،موسسات آموزشی نمی توانند در درازمدت در عرصه رقابت باقی بمانند .سرپرست یا رهبر دانشگاه باید
به طور مداوم در برنامه ها ،آموزش و پرورش یا فرایندهای یادگیری ،شبکه ها و مشارکت ها نوآوری ایجاد کند .این چنین رهبری
یک محیط یادگیری مثبت و خالق را ایجاد می کند که برای ارتقاء نوآوری موسسه سودمند است .فقط در این صورت است که
میتوان به آیندهای روشن با جمعیت فرهیخته خالق امیدوار بود چراکه ایستادگی در مقابل یورش فرهنگی و اقتصادی بیشتر از هر
چیز دیگر به نوآوری و خالقیت نیاز دارد.
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چکیده
هدف از نگارش مقاله حاضر ،بررسی مدیریت دانش 1و تاثیر آن بر سازمانها و مراکز آموزشی است .مدیریت
دانش مفهومی میان رشته ای است و تأکید آن بر دانش ،آن را از سایر رویکردهای مدیریتی متمایز میکند .بدون
این تأکید ،مدیریت دانش صرفا یک مفهوم بازیافته و تکراری موضوع مدیریت می شود وبدون توضیح روشن
دانش بحث مدیریت دانش از هدف خود دور میافتد .بنابراین دانش هویت و ماهیت مدیریت دانش را تشکیل
می دهد .دانش نخستین منبع راهبردی برای شرکتها در قرن حاضر است .پژوهشگران ومتخصصان تالش می
کنند دریابند ،چگونه منابع دانش به صورت موثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان به عنوان مزیتی رقابتی از
آن استفاده کرد .بنابرین قبل از اقدام به مبادرت بر اجرای طرح های مدیریت دانش ،سازمان ها نیازمند ارزیابی
سیستم های سازمانی و منابع موجود خود هستند تا مهمترین وبهترین راهبرد مدیریت دانش را برای خود
شناسایی کنند .مدیریت دانش امر جدیدی نیست ،تمدنهای بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری
وانتقال دانش ،برای درك گذشته وپیش بینی آینده ،می نمودند .در محیط های تجاری پیچیده وپویای امروزی
تشنگی برای دانش ،روز به روز دامنه وعمق گسترده تری می یابد ،دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون
از سازمان ها در حال انتشار است .فناوری اطالعات و اینترنت نیز چالشهای جدیدی را در خلق ،نگهداری
ومدیریت دانش به وجود آورده است .مقاله حاضرکه ابزارجمع آوری اطالعات آن به روش توصیفی-تحلیلی و
کتابخانه ای است بر آن است تا به مفهوم مدیریت دانش ،اهمیت و اهداف آن بپردازد .ابتدا مفهوم مدیریت دانش
مورد بررسی قرارگرفته ،سپس به اهداف ،اصول ،مزایا ،فرایند و رویکردهای مدیریت دانش اشاره می گردد .در
ادامه ضمن بررسی مدلهای مدیریت دانش ،موانع پیش روی مدیریت دانش ونقش مدیریت دانش در سازمان
یادگیرنده 2مورد نقد وبررسی قرار میگیرد .درپایان ضمن تاثیر مدیریت اطالعات و دانش بر سازمانهای آموزشی
موردتجزیه وتحلیل قرارگرفته و رهنمودهایی به منظور بهبودفرایندآموزشی درکالس درس مدارس و مراکز
آموزشی در قالب مدیریت دانش ارائه می گردد.
واژگان کلیدی :بهبودفرایندآموزشی ،مدیریت دانش ،مدلهای مدیریت دانش ،سازمان یادگیرنده ،فرهنگ
سازمانی.

1 - knowledge management
2 - learned organization
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مقدمه
امروزه مدیریت دانش یکی از جدیدترین و کلیدیترین مباحث مدیریت 1محسوب شود .در واقع مدیریت دانش به عنوان واکنشی
نسبت به تغییرات فزاینده محیط پیرامون موسسات وسازمانهای کنونی محسوب میگردد .تغییر در عملکردهای مدیریت امری
ضروری و اجتناب ناپذیر است .انواع مو سسات وسازمان ها به منظور بقاء و توسعه خویش و انطباق با تغییرات محیط رقابتی پیرامون
نیازمند اجرای اثربخش استراتژی مدیریت دانش هستند .از آنجا که دانش و فرایندهای دانش بطور ناگشودنی با عملیات ،ساختار،
فرهنگ و هدف یک سازمان پیوند خوردهاند ،یک استراتژی مدیریت دانش کارآمد به مجموعههایی نیاز دارد که فهم عمیقی از قلمرو
دانش و چگونگی استفاده از آن در سازمان بزرگترشان داشته باشند و کارکنان باید فراتر از نقشی که همواره در آن درخشیدهاند به
سمت ایجاد و مدیریت دانش حرکت کنند .هر سازمان موفقی دارای یک یا چند قابلیت کلیدی است .قابلیت کلیدی توانمندیهایی
اند که در موفقیت کسب و کار نقش اساسی داشته و دستیابی به آن به آسانی امکان پذیر نباشد .هر سازمان موفقی قابلیت های
کلیدی خاص خود را دارد و هر قابلیتی می تواند امتیاز رقابتی ویژه ای به حساب آید .هر سازمانی می تواند منابع مختلفی را در
اختیار داشته باشد ولی منابع ارزشمند ،کمیاب و غیر قابل تقلید توسط رقبا ،اساس مزیت رقابتی پایدار می باشد .در واقع در فضای
رقابتی امروز منابع فکری حاصل از دانش بشری به دلیل کمیاب بودن و ماهیت تقلید ناپذیری آن اساس توسعه تکنولوژی های
جدید و مزیت رقابتی سازمان ها می باشد(غفاریان وکیانی .)1320 ،همه مدیران با فراگرد تصمیم گیری سروکار دارند ،زیرا حرفه
آنان اقتضا می کند با وجود این ،بیشتر آنان از تحلیل اینکه چگونه یک تصمیم را اتخاذ کنند ،ناتوانند ،در واقع تصمیم گیری و
مدیریت را می توان مترادف دانست زیرا تصمیمگیری جز اصلی مدیریت است(رضائیان.)132۱ ،
اغلب سازمانهای بزرگ امروز دریافته اند که بخاطر مهارتها و تجارب نیروی انسانی شان موفق خواهند بود و نه بخاطر سیستم
های فیزیکی و مکانیکی ،و اگر نتوانند سطح علمی و تخصصی نیروهای انسانی در سازمان را باال ببرند قطعاً از بازار جهانی کنار
گذشته خواهند شد .با توجه به اینکه در سازمانهای خصوصی رقابت حرف اول را میزند مبحث مدیریت دانش به عنوان اصلی ترین
فاکتور کسب مزیت رقابتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ولی در موسسات دولتی با توجه به بی معنا بودن رقابت چندان به
موضوع مدیریت دانش توجه نشده است ،ولی با توجه به پیشرفت سازمانهای دولتی در سایر کشورها و ارتباطات بین المللی در بین
سازمانهای جهان که به نوعی جهانی سازی تجارت و ارتباطات هم به آن گفته می شود باعث می شود تا ناخواسته سازمانهای دولتی
در کشور بسوی ایجاد سازمانهای دانش محور روی آورند .تحقیقات دانشگاهی و علمی صورت گرفته بر سازمانهای دولتی که در آنها
مدیریت دانش نهادینه شده است نشان دهنده عملکرد موفق و بازدهی باالی آن سازمانها می باشد(عباسی وچشمگان زاده.)13۸4 ،
مدیریت دانش سازمانی ،یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها رقابتی و عصر اطالعات است .اهمیت موضوع به حدی است
که امروزه شماری از سازمان ها ،دانش موجود خود را اندازه گیری می کنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز به عنوان شاخصی
برای درجه بندی شرکت ها در گزارش ها خود منعکس می سازند(موسوی .)1324 ،ایجاد سیستم مدیریت دانش موثر یکی از عوامل
کلیدی در بهبود فرایندهای کسب و کار می باشد( )Ramasamy,2005دراین تحقیق به بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت
دانش و تصمیم گیری استراتژیک می باشیم و هدف پژوهش حاضر بهبود در تصمیم گیری استراتژیک مدیران با استفاده از مدل
مدیریت دانش است.
مدیریت دانش ،فرآیندی است که به واسطه آن سازمانها در زمینه یادگیری (درونی کردن دانش) ،کدگذاری دانش (بیرونی
کردن دانش) ،توزیع و انتقال دانش ،مهارتهایی را کسب میکنند (ابطحی و صلواتی  .)132۱اهمیت مدیریت در سازمانها لزوم به
کارگیری استراتژیهایی را در این زمینه ضروری نموده است .مکاتب مختلفی از استراتژیهای مدیریت دانش در سازمانها وجود
دارد که هر کدام از جنبههای مختلف به بیان استراتژیهای مدیریت دانش پرداختهاند .ساختار سازمانی در این بین به عنوان یکی
از عوامل بسیار مهم در موفقیت استراتژیهای مدیریت دانش قلمداد میگردد به همین جهت در این مقاله سعی گردیده است تا
ضمن بیان مدیریت دانش وتعاریف آن به نقش آن دربهبود فرایند آموزشی ومدیریت کالس درس بپردازد.
- Management
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تعاریف مختلف مدیریت دانش
اکنون به بررسی مدیریت دانش و تعاریف ارائه شده برای آن می پردازیم .برای مدیریت دانش تعاریف مختلفی ارائه شده که
در اینجا به برخی از این تعاریف اشاره می کنیم :
 به اعتقاد نیومن ،مدیریت دانش مجموعه ای از فرایندهایی است که پدیدآوری ،اشاعه و بکارگیری دانش ذهنی در یک سازمانرا در بر می گیرد.
 مدیریت دانش رویکردی ساختار یافته و طراحی شده برای مدیریت خلق ،اشتراك گذاری ،گردآوری و اشاعه دانش به عنواندارایی سازمان و برای بهبود توانایی ،سرعت و اثربخشی یک سازمان در تحویل خدمات و محصوالت خود برای سودمندی مشتریان
و براساس استراتژی تجاری اش می باشد.
 مدیریت دانش توانایی کسب ،نگهداری و دسترسی انتخابی به بهترین اقدامات دانش مرتبط با کار و تصمیم گیری کارکنان ومدیران برای رفتارهای گروهی و مردمی است.
 فرایندی که به سازمان دریافتن ،انتخاب ،سازماندهی ،توزیع و انتقال اطالعات و تخصص های ضروری برای فعالیت هایی ازقبیل حل مسئله ،یادگیری ،پویا ،برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری کمک می کند.
 یافتن راهی جهت خلق ،شناسایی ،آشکارسازی ،اشتراك و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند است . مدیریت دانش از دیدگاه  Holy Grailتوانایی کسب ،بایگانی و دسترسی مطلوب به دانش منتخب و توانایی تصمیم گیری ازطرف کارکنان و مدیران برای رفتارهای فردی و گروهی محسوب می شود .
با توجه به این تعاریف ،مدیریت دانش را میتوان فرآیند بهینهسازی کاربرد سرمایة فکری به منظور دستیابی به اهداف سازمانی دانست
مدیریت دانش در پی این است که از داراییهای ناملموس سازمان ایجاد ارزش کند .

عوامل کلیدی مدیریت دانش
به طور کلی هر گونه تغییر در یک سازمان ،ناظر به سه ساحت مرتبط با
یکدیگر است .این سه ساحت شامل انسان ،سازمان ،و فناوری میگردد.
انسان :اولین عنصر کلیدی نظام مدیریت دانش ،انسان است .انسان از آن
جهت که موجودی خردمند است و تولیدکننده ،بهرهبردار ،و کاربر دانش
میباشد ،مهمترین نقش را در مدیریت دانش دارد.
سازمان : 1دومین عنصر از نظام مدیریت دانش ،سازمان است .چراکه اهداف،
ساختار ،رویهها ،روشها ،و فرایندهایی که یک سازمان از طریق آنها
فعالیتهای خود را به انجام میرساند ،بر تمامی اجزا و فرایندهای مدیریت
دانش تأثیرگذار است.
فناوری :2عنصر سوم در نظام مدیریت دانش ،فناوری است که زمینه و بستر
تعامل دو عنصر انسان و سازمان را فراهم میآورد.

شکل  .9عوامل کلیدی مدیریت دانش
(عباسی ویزدان پناه)9315 ،

 ۱1درصد از موفیقت یا شکست مدیریت دانش در یک سازمان وابسته به نقش انسان و فضای فرهنگی سازمان است و  2۱درصد آن
به نقش ساختار و فرایندهای سازمانی و  2۱درصد دیگر آن به فناوریهایی بستگی دارد که در نظام مدیریت دانش نقش ایفا میکنند(عباسی
ویزدان پناه.)13۸۱ ،
- Organization

1

- Technology

2
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مزایای مدیریت دانش
از مزایای عمده دست یافتنی مدیریت دانش می توان به موارد زیر اشاره کرد.
-

تسهیم و کسب توانایی رقابت گسترده
ارتقای کیفیت و مهارت تصمیم گیری و پرهیز از هر زمان و انجام دوباره کاری ها
ارتقای سطح پاسخگویی به مشتریان
باال بردن میزان حمایت از کارکنانی که در تولید و تبادل دانش مشارکت دارند.
ارتقای اثربخشی افراد ،عملکردها ،محصوالت و خدمات بهتر
ایجاد فرصت های جدید ،بازار و فرصتهای جدید مشخص می شوند.
تداوم دانش سازمانی  :در سازمانهایی که تعویض کارکنان باالست ،مدیریت دانش ،ساز و کارهای اثربخش است که
می تواند دانش را از کارکنان با تجربه به کارکنان جدید منتقل کند تا دوام کار حفظ شود.

اهداف مدیریت دانش
بیشتر افراد و سازمانها مدیریت دانش را به دالیل زیر به کار می گیرند:
-

افزایش همکاری

-

بهبود بهره وری

-

تشویق و قادر ساختن فرآوری

-

غلبه بر اطالعات زیادی و تحویل فقط آنچه مورد نیاز است

-

تسهیل جریان دانش مناسب از تأمین کنندگان به دریافت کنندگان بدون محدودیت زمان و فضا

-

تسهیل اشتراك دانش میان کارمندان و بازداشتن آن از اختراع دوبارۀ چرخ به کرات

-

افزایش آگاهی سازمانی از خالهای دانش سازمانی

-

بهبود خدمات مشتری(عباسی وهمکاران.)13۸4 ،

فنون فراهم آوردن دانش
برای تسهیل درگردآوری دانش می توان از فنون زیر استفاده کرد:
 -1مصاحبه بسته یا مصاحبه باز  :استفاده از مجموعه ای از پرسشهای از قبل آماده شده و ارائه آن به دانشکار و متخصص
در قالب مصاحبه بسته و مصاحبه باز
 -2تحلیل پروتکل  :این تحلیل یک گفت و شنود شفاهی است که طی آن دانشکار یا متخصص به طور واضح دربارۀ دالیل و
فرایند تصمیم گیری ،برجسته سازی احتماالت و منطقی بودن پیگیری احتماالت خاص ،صحبت می کند.
 -3مشاهده یا شبیه سازی  :دانش نگار یا مهندس دانش می تواند دانش کار /متخصص را در حین انجام کار مشاهده کند و
یا از شبیه سازی برای کمک به تعیین سناریوهای «پس اگر  » . . .استفاده کند.
 -4مهندسی و ثبت دانش به کمک رایانه  :متخصص (دانشکار) می تواند به طور مستقیم از ابزارهای رایانه ای برای ایجاد
درخت تصمیم گیری ،نمودارهای تأثیر و همچنین نمایه های میانجی برای ساختار خرید پایگاه دانش استفاده کند.

رویکردهای مدیریت دانش
براون و دو گویه دو رویکرد را در خصوص مدیریت دانش معرفی کرده اند  .هر کدام از این رویکردها تحت تاثیر پارادایم های
خاص خود هستند.
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 -1رویکرد فرایند مدار  :این رویکرد فرض خود رابر این قرارداده است که دانش نهفته در ذهن افراد را می توان از طریق
مصاحبه های رسمی ،جلسات رسمی ،کدگذاری وذخیره نمود و همچنین آن را انتقال داد .این رویکرد ریشه در جنبش
هوش مصنوعی دارد لذا رایانه و متخصصان رایانه در مرکز توجه این رویکرد هستند  .در این جا به دانش به عنوان مجموعه
ای از داده ها نگریسته می شود .رویکرد مدیریت دانش در این جا رویکردی تکنولوژیکی است  .همچنین در این رویکرد
نگاه به محیط یک نگاه ایستا می باشد .
 -2رویکرد عمل گرا  :در این رویکرد اعتقاد بر این است که نمی شود همه دانش را صرفا به عنوان مجموعه ای از داده ها در
نظر گرفت و بر این باور است که دانش از طریق روش های خالقانه و فی البداهه ای که افراد از طریق آن کارهای خود را
انجام می دهند رشد می کند  .مدیران باید فرایندهای اجتماعی مناسبی را جهت گردش دانش بین افراد ایجاد کنند این
رویکرد محیط را غیر قابل پیش بینی و آن را پویا و در حال تغییر می بیند(سبحانی نژاد و همکاران.)132۱ ،

فرایند مدیریت دانش
مدیریت دانش به عنوان مجموعه کارکردهای وابسته به هم و واحد تعریف می شود که معطوف به شناخت دانش فردی و دانش
سازمانی و از همه مهم تر تعامل بین آنهاست .مروری بر مدلهای مختلف نشان داد که فرایند مدیریت دانش را می توان در 11
مرحله اصلی :هدفگذاری دانش ،شناسایی دانش ،کسب دانش ،خلق دانش ،ارزیابی دانش ،سازماندهی دانش ،حفظ و نگهداری و
روزآمدسازی دانش ،اشتراك دانش ،کاربرد دانش و ارزیابی اثربخشی کل فرایند مدیریت دانش توصیف نمود.

شکل :2چرخه زندگی مدیریت دانش درسازمان

 .9هدفگذاری دانش :ه دفگذاری دانش بر بینش دانشی سازمانی در جهت دهی فعالیتهای مدیریت دانش داللت دارد .اهداف
دانشی تعیین میکند که چه قابلیتهایی و در چه سطحی ایجاد شوند .بنابراین ،سوال اساسی که در این مرحله از فرایند مدیریت
دانش ذهن مدیران را به چالش می کشد این است که سازمان باید بر روی چه نوع دارایی های دانشی ،به چه میزان و در چه سطحی
متمرکز شود .برای این منظور تدوین برنامه استراتژیک دانشی سازمان این امکان را به مدیران می دهد تا با تعریف نیازهای دانشی
و گنجاندن آنها در قالب اهداف استراتژیک سازمانی ،برنامه های عملیاتی الزم را برای عملیاتی شدن و تحقق آن اهداف در عمل
تنظیم کنند .بر این اساس ،با به تصویر کشیدن آنچه سازمان انجام می دهد و باید انجام دهد و در عین حال آنچه را که می داند و
باید بداند و نیز مشخص کردن اختالف و خأل بین هست ها و بایدها می توان نقاط استراتژیک دانشی را شناسایی و در هدفگذاری
دانشی سازمان موردنظر قرار داد.
 .2شناسایی دانش :شناسایی دانش به شناخت و تحقق نیازهای دانشی درون یک سازمان اشاره دارد .شناسایی دانش را مستلزم
تحلیل دانش موجود و مطلوب و شکاف بین آنهاست .شناسایی دانش موجود نیازمند ترسیم نقشه دانش است که بر اساس آن
مشخص میشود که سازمان چه دانش و قابلیتهاییهایی دارد و چه کسانی برای تحقق اهداف دانش ،دانش حیاتی دارند .ترسیم
نقشه دانش ،به معنی یافتن جایگاهها و محلهای دانش در سازمان و انتشار فهرست یا تصویری است که آنها را نشان می دهد .نقشه
دانش ،تصویری از آنچه در سازمان وجود دارد و راه دسترسی به آنها را نشان می دهد .سازمان در این مرحله از فرایند مدیریت
2۸

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

دانش باید قابلیتهای اساسی را تعیین کند ،قابلیتهای استراتژیک و حوزههای دانش منطبق با قابلیتهای اساسی را شناسایی نماید،
سطح تخصص هر یک از حوزههای دانش را ارزیابی و در نهایت بر شکاف بین دانش موجود و دانش موردنیاز تمرکز کند .در این
مرحله با تکیه بر اهداف دانشی تعیین شده ،اقدامات مربوط به شناسایی دانش آغاز می شود .بنابراین ،مدیران در این مرحله از فرایند
مدیریت دانش باید به این سوال پاسخ بدهند که اساساً دانش موردنیاز را در کجا می توان یافت ،چه کسی آن را در اختیار دارند و
چگونه می توان بدان دست یافت؟
 .3کسب دانش :هیچ سازمانی به تنهایی قادر به تولید همه دانش موردنیاز خود نیست .از این رو دانش باید کسب شود .کسب
دانش از طریق سازمانهای نوآور ،استخدام متخصصان ،خرید اسناد از منابع خارجی ،استخدام مشاوران ،خرید اختراعات و بازیابی
وب با استفاده از موتورهای جستجوگر و غیره صورت میگیرد .ارتباط با مشتریان ،عرضهکنندگان ،رقبا و شرکا از منابع خارجی
بالقوه برای کسب دانش به شمار میآیند .بنابراین ،از مهمترین اقدامات مدیران در این مرحله ،تشخیص سازوکارهای مناسب جهت
کسب دانش به نحو مطلوب می باشد .در این مرحله برخالف مرحله شناسایی دانش از منابع داخلی سازمان ،کسب دانش از منابع
خارجی نیازمند مالحظاتی اساسی در برقراری ارتباط با منابع می باشد.
 .4خلق دانش :برخی تولید دانش را معادل کشف دانش در خالل تحقیق و توسعه ،آزمایش ،درسهای آموخته و تفکر خالق و
نوآوری تعریف میکنند .بعضی دیگر هم با تاکید بر جنبه آشکار دانش ،خلق دانش را مبتنی بر پردازش دانش موجود تعریف میکند.
در این مرحله از فرایند مدیریت دانش بر تولید مهارتهای جدید ،محصوالت جدید ،ایدههای بهتر و فرایندهای موثرتر تاکید می شود.
بنابراین ،درصورتی که دانش موردنیاز در منابع داخلی و خارجی سازمانی یافت نشد ،سازمان با درنظر گرفتن قابلیتهای اساسی خود
اقدامات مربوط به تحقیق و تولید دانش را فراهم می آورد .از این رو ،این سوال مطرح می شود که اساساً دانش باید طی چه مراحلی
و چگونه خلق/تولید شود.
 .5سازماندهی دانش :این مفهوم در ارتباط با مفاهیم دیگر نظیر ترکیب ،رمزگذاری ،نمایه سازی ،رسمی سازی و پاالیش دانش
تعریف می شود .سازماندهی به مفهوم طبقه بندی دانش اشاره دارد؛ ایجاد روابط بین عناصر از طریق ترکیب ،تولید ،طبقه بندی و
زمینه ای که دانش گردآوری شده در آن به آسانی برای افراد نیازمند قابل دسترسی و درك باشد.
 .6ارزیابی دانش :بعد از شناسایی و کسب دانش ،ارزیابی ارزش دانش گردآوری شده و صورتبندی شده برای دستیابی به دانشی
که مناسبترین به نظر می رسد ،ضروری است .دان ش جدید تولید یا کسب شده باید ارزیابی شود تا از صحت و ارزشمند بودن آن
پیش از آنکه به اشتراك گذاشته شود ،اطمینان حاصل کرد .با این توضیح که آیا دانش سازماندهی شده طی مراحل مختلف شناسایی،
کسب یا خلق دانش ،با معیارهای تعیین شده براساس برنامه استراتژیک جهت تحقق اهداف سازمان مطابق دارند یا خیر.
 .7حفظ و نگهداری و به روزرسانی دانش :این مرحله از دانش به ذخیره سازی و جاسازی دانش کسب یا تولید شده در حافظه
سازمانی و حفظ و نگهداری و در عین حال روزآمدسازی آن اشاره دارد .ذخیره سازی دانش وابسته به انتخاب ،سازماندهی یا
طبقهبندی و نیز روزآمدسازی دانش است .سازمانها باید این واقعیت را بپذیرند که دانش سازمانی بسیار آسیبپذیر است و هر لحظه
ممکن است به معنای واقعی سازمان را ترك کند .چالش امروز سازمانها گردآوری و محافظت از این دانش است .این نگهداری دانش
را می توانیم حافظه سازمانی بنامیم .نظام حافظه سازمانی نظامی است که دانش سازمان را گردآوری و در قالب مناسب ذخیره
میکند به نحوی که سازمان بتواند در مواقع موردنیاز ،دانش یاد شده را بازیابی نموده و مورد استفاده مجدد قرار دهد.
 .8اشتراک دانش :از دیدگاه نویسندگان مختلف اشتراك دانش ناظر بر توزیع ،انتقال ،نمایش ،یکپارچه سازی و اجتماعی شدن
دانش میباشد .هدف از اشتراك دانش را انتقال دانش به مکان مناسب در زمان مناسب و با کیفیت مناسب بیان میکند .نوناکا و
همکاران ( )2111با نظر به ضمنی یا آشکار بودن دانش برای اشتراك دانش دو وجه اساسی قایل می شوند؛ اجتماعی شدن ناظر بر
اشتراك دانش ضمنی و ترکیب ناظر بر اشتراك دانش آشکار است .کارآموزی نزد افراد مجرب و یادگیری به شیوه استادکاری نه از
طریق زبان ،بلکه از راه مشاهده ،تقلید و عمل و در محیط کاری ،آموزش ضمن خدمت ،فعالیت مشترك ،تجارب مشترك ،صرف
زمان باهم ،زندگی در یک محیط ،جلسات غیررسمی خارج از محیط کاری ،اعتماد متقابل ،کسب دانش از طریق تعامل مستقیم با
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عرضه کنندگان و مشتریان و گردش شغلی ،گفتگو با رقبا ،تعامل با کارشناسان خارجی از مشخصههای اصلی این شیوه از مصادیق
اجتماعی شدن دانش ،به بیان دیگر ،اشتراك دانش ضمنی به شمار می روند.
اشتراك دانش از مهم ترین فعالیتهای اصلی مدیریت دانش به شمار می رود .در این باره روایت ها و احادیث بسیاری نیز وجود
دارد که بر اهمیت یادگیری از یکدیگر تاکید می کنند .به طور نمونه امام حسن علیه السالم در این خصوص چنین می فرمایند که:
«دا نش خود را به دیگران بیاموز و از دیگران دانش آن ها را یاد بگیر ،زیرا با این کار هم دانش خود را محکم و استوار کرده ای
(پرورش داده ای) و هم آنچه را نمی دانسته ای آموخته ای».
 .1کاربست دانش :در دسترس گذاشتن دانش نمیتواند تضمین کند که دانش حقیقتاً مورداستفاده قرارگرفته است .نمایش و
عرضه دانش شرط الزم برای کاربست موفق دانش به شمار می رود .کاربست دانش یعنی مرتبط کردن داده ،اطالعات و دانش با
وظایفی که برای سازمان ارزش میآفرینند .کاربست دانش عبارتست از بکارگیری دانش برای تصمیمگیری اثربخش ،حل مساله و
خدمت به مشتریان .دانش تنها زمانی می تواند ارزش بیافریند که در سازمان به کارگرفته شود.
 .91ارزشیابی اثربخشی فرایند مدیریت دانش :در این مرحله ،تمامی فعالیتها و اقدامات مدیریت و کارکنان سازمان در راستای
تحقق اهداف دانشی سازمان در مراحل شناسایی ،کسب ،خلق ،سازماندهی ،اعتباریابی ،اشتراك ،حفظ و نگهداری و بکارگیری دانش
مورد ارزیابی قرار گرفته و اثربخشی و کارایی آن اندازه گیری می شود .به عبارت دیگر ،در این مرحله اغلب شکست یا موفقیت
سازمانها در تدوین و اجرای برنامه های مدیریت دانش اعالم رقم می خورد .بازخوردهای حاصل از این مرحله خواه مثبت خواه منفی
مدیران را نسبت به چگونگی هدفگذاری دانشی و سایر فعالیتهای برنامه ریزی شده برای تحقق این اهداف آگاه و هوشیار خواهد
ساخت.

زیرساخت های مدیریت دانش :فرهنگ سازمان
فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی ناظر بر روش و شیوه زندگی افراد در سازمان است .سیستم مشترك ارزشها ،باورها و هنجارهای حاکم بر
سازمان ،بایدها و نبایدهای رفتاری را تعیین می کند .فرهنگ دانش طلب یکی از ارکان اصلی موفقیت یک طرح است .نگرش ،تمایل
و گرایش مثبت افراد یک سازمان به دانش و اساساً نوع افرادی که به استخدام سازمان در می ایند ،مهم عامل در ترویج فرهنگ
دانش به شمار می رود .بنابراین ،واقعیتهای فرهنگی ممکن است به عنوان موانع یا عوامل مؤثر بر مدیریت دانش عمل کنند .فرهنگ
سازمانی ایده ال برای مدیریت دانش آن است که افراد درون سازمان؛
اوال :برای ارتقاء عملکرد شغلی خود به طور مداوم به دنبال مشارکت ،یادگیری و دانستن باشند.
ثانیا :آنچه را می دانند در سراسر سازمان اشاعه دهند .ثالثا :دانستنیهای خود را در قالب مخزن های مدیریت دانش سازماندهی
کنند.
نمونه بارز تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش این دیدگاه است که یادگیری و اشتراك دانش ،فعالیتهای اجتماعی محسوب
می شوند .تعامالت اجتماعی بر تعامل رفتار فردی با یادگیری ،تشریک و انتقال ارزشها ،مفروضه ها ،بینش ها و شناخت متمرکز
است و نیازمند گردهم آیی های غیر رسمی ،گفتمانها ،رویداد های اجتماعی ،تفکرات جمعی ،شبکه ها و برنامه های رایزنی می
باشند» .چنانچه در جریان تبادل دانش ،اعتماد ،صداقت ،و صمیمیت بین افراد از طریق ارتباطات شخصی ،میان فردی و شبکه
سازی وجود نداشته باشد ،افراد قادر نخواهند بود که به آسانی دانش را کسب و یا از منافع اجتماعی بازیابی کنند .بنابراین ،ایجاد
اعتماد از طریق تسهیل تعامالت اجتماعی ،استراتژ ی بلند مدتی است که نیازمند وجود مدیرانی است که رفتار انسانی را درك و
فرهنگ سازمانی را متحول سازند .بنابراین ،محیط کار باید مملو از اعتماد و صداقت باشد .محیطی که در آن افراد آزادانه احساس
کنند که می توانند دانش را با دیگران در میان بگذارند و از شکستها و اشتباهاتشان درس بیاموزند.
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بسیاری سازمانها به این امر واقف اندکه چنانچه کارکنان با هم کار کنند ،عملکردشان بهبود خواهد یافت .در عین حال ،برقراری
تعاون و همکاری بین آنها بسیار مشکل است ،به نحوی که در زندگی سازمانی ،اغلب ،جهت عکس آن جریان دارد .یعنی بسیاری از
ک ارکنان به جای تشریک مساعی تمایل به رقابت کردن دارند .این فردگرایی رقابت آمیز تقریباً عادت و واکنشی است به معیارهای
بارز اجتماعی و سازمانی که از اوایل دورۀ زندگی جریان داشته است .در این صورت ،افراد یاد میگیرند که به اتکای خود پیشرفت
بهتری حاصل کنند .آنها احساس میکنند که بایستی برای نیل به موفقیت ،بیش از دیگران تالش کنند وتصاحب دانش ،شیوهای از
دستیابی به آن است .در محیطهای کاری ،اغلب ،برخی از انواع سیستمهای پرداخت پاداش و ارزیابیهای عملکرد سنتی در این
زمینه مشوق فرهنگ فردگرایی و رقابت میباشند.
با توجه اینکه ،اعتماد موضوع اساسی دانش است ،لذا ایجاد آن کاری است دشوار و چالشانگیز .یکی از بهترین روشهای ایجاد
و جلب اعتماد برای رهبران سازمانی ،قابلیت اعتماد و صداقت و درستی خود آنهاست .قابل اعتماد شدن کار آسانی نیست و به
سرعت نمیتوان بدان دست یافت .مدیران گاهی اوقات ،ایجاد اعتماد در کارکنان را مشکل مییابند .اما ،مواردی که در این زمینه
میتواند مؤثر باشند ،به شرح زیر عبارتند از:
-

صادق باشید.

-

کارها را به دیگران واگذارید.

-

دیگران را به مشارکت بطلبید.

-

ایدهها و نظرات دیگران را پذیرا باشید.

-

به دیگران اعتماد و اطمینان کنید.

-

رویدادها و سیاستهای خستهکننده و ماللتآور را کنار بگذارید.

-

انرژی و جدیت خود را بر موفقیت گروه متمرکز گردانید.

-

برای تشریک اطالعات مهیا شوید.

-

احساسات خود را نسبت بهآنچه واقعا درباره برخی چیزها دارید ،ابراز کنید.

-

به آنچه میگویید و انجام خواهید داد و آنچه میگویید و انجام میدهید ،وفادار باشید.

-

به دیگران خدمت کنید.

-

از کنترل صرفنظر کنید.

-

دیگران را تأیید ،ترغیب و با آنها رایزنی کنید.

قابلیت اعتمادسازی
فرایند اعتمادسازی سازمان دارای مراحل متوالی است ،نخستین مرحلهی ایجاد همکاری بر پایه نیاز به توسعه روابط دوستانه و
حُسن تفاهم استوار است .گروهها و نشستها و فرایندها بایستی تشکیل شوند ،بهنحوی که هریک از کارکنان بتوانند از مهارتها و
تجارب دیگران چیزی به دست آورند .در این مرحله ،نیاز کمتری به مداخله و اعمال کنترل فنی و اداری احساس میشود .این فرایند
متضمن مشارکت پایین -پایین همراه با حمایت مدیریت و فراهم نمودن فضای مناسب جهت توسعه کارگروهی میباشد.
گام بعدی ،زمانی است که اعضای گروهها فعالتر و بیشتر مورد توجه قرار میگیرند .این در حالی است که فرهنگ متداول
سازمان میتواند از طریق پاداشدادن به عملکردها و اندیشههای مبتکرانه ،فعالیتهای گروه را بیشتر تشویق و ترغیب کند .در این
فاصله ،مدیریت بایستی توجه افراد را به جای پاداشهای درونی به سوی پاداشهای بیرونی و همکارانشان سوق دهد .حالآنکه ،رهبران
شبکهای ،الزاماً باید عادتهای قبلی را درهم بشکنند و از میزان اعتماد الزم برای پیشرفت همکاری ،اطمینان حاصل کنند.
تشریک دانش برای هرسازمانی بهعنوان یک هدف غایی بهشمار میرود و گامهای بعدی این همکاری باید به کارکنان کمک
کند تا از احتکار و انباشتگی دانش بپرهیزند و بهسوی تشریک وتسهیم دانش روی آورند .فنونی نظیر داستانسرایی و گفت و شنودهای
آموزنده ،در این فرایند نقش بسزایی دارند ،همچنین ،زیرساختهای فناورانه میتوانند برای ترغیب همکاریهای فعال و پویا مؤثر و
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مفید باشند .برای نیل به مرحله بعدی در تمرین اعتمادسازی حافظهجمعی بایستی کامالً عملی و کاربردی باشد .کارکنان باید به
اطالعات ،به ایدهها و راه حلها دسترسی آسان داشته باشند و الزاماً بدانند که ایدههای قدیمی را کجا میتوان بازیابی نمود و مجدداً
مورد استفاده قرار داد.
اتاقهای گپزنی ،ارتباطات پیوسته به صورت آنالین وسایر ابداعات میتوانند در حمایت از فعالیتهای جمعی که موجب اعتماد
و فعالکردن فرهنگ تشریک دانش مـیشود ،کـارساز و مؤثر باشند .چنانکه غالب افراد متمایل به برقراری ارتباطات غیررسمی و
مداوم از طریق آنالین میباشند .بسیاری از سازمانها ،هم اینک در تالشند تا اطالعات ارزشمند را سازماندهی کنند هر چند این
اطالعات به صورت تصادفی در درون این گروهها که احتماالً عالقمند به مسایل شخصی و نیز سازمانی هستند ،گردآوری میشود.
چنین اجتماعاتی ،بستر مناسبی برای وقوع یادگیری هستند بدین مفهوم که یادگیری درجایی باالترین کارایی را خواهد داشت که
آکنده از اعتماد باشد .در مرحله نهایی ،به ازای مشارکت بیشتر کار تیمی پاداش داده میشود .در نتیجه ،افراد تشویق میشوند تا
کارت امتیازهایی را که معرف فعالیت تشریک دانش آنهاست ،بیشتر دریافت کنند.

زیرساختهای مدیریت دانش :منابع انسانی
در حسابرسی سنتی ،افراد به عنوان یک دارایی و سرمایه تلقی نمیشوند ،بلکه نوعی هزینه به حساب میآیند .در حالیکه
حسابرسی مبتنی بر دانش ،برشعور و فکر انسانی متمرکز میگردد ،به همین ترتیب ،آموزش و توسعه بر پایه مدیریت دانش ،یکی از
مهمترین کمکهایی است که به رشد قابلیت کارکنان میانجامد .از دیدگاه مدیریت دانش ،کارکنان به جای اینکه به عنوان هزینه به
شمار برخی از صاحبنظران نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در موفقیت سازمان را در سه امر مطرح کرده اند )1 :مشارکت در
ارزش افزوده  )2مشارکت در ایجاد مزیت رقابتی  )3تاثیر مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان آیند ،دارایی و سرمایه اصلی
یک سازمان محسوب میشوند.
برای انجام فرایند مدیریت دانش ،کارکنانی با قبول تعهد می بایستی مسئولیتهایی را برعهده بگیرند .مدیریت دانش باید به
بخشی از وظایف همه کارکنان بدل شود.
اهمیت موضوع منابع انسانی و رابطه آن با مدیریت دانش از این مساله ناشی می شود که موانع فردی از مهم ترین موانعی است
که ممکن است پیاده سازی مدیریت دانش را چالشهایی مواجه سازد که کنترل آن از دست سازمان خارج است .برخی از این موانع
فردی عبارتند از:

 از دست دادن قدرت :دانش قدرت است بیم از فاش کردن عدم اطمینان :به ویژه کارکنا ن جوان و کم سابقه احساس عدم اطمینان می کنند زیرا آنها نمی توانند قضاوتکند که آیا نتایج کار آنها بیانگر دانش ارزشمند برای دیگران است.
 خیال محرومیت پاداش :برخی کارکنان فکر می کنند که در اشتراك دانش آنها پاداش های کاری شان را ازدست می دهند .زیرا آنها دانش و تجربه شان را به دیگری داده اند که ممکن است با افزایش حقوق پاداش
بگیرد .لذا اشتراك دانش به عنوان یک کار اضافی دیده می شود.
 تفاوت بین آگاهی و دانش :برخی کارکنان فقط از مساله آگاهی دارند اما چیز زیادی نمی دانند .این باعث میشود که آنها نخواهند که «دوباره به چیزهایی که آنها پیش از این می دانند گوش دهند».
برای رفع این موانع ،در مدل اروپایی مدیریت دانش بر ایجاد و تقویت ویژگیهای فردی به شرح زیر تاکید می شود:
بلندپروازی (جاه طلبی):از آنجاکه دانش ،یک منبع مهم و محرك کیفیت و نوآوری محسوب می شود و توسعه ،اشتراك و
کاربرد این منبع ،برای دستیابی به اهداف سازمان و فردی الزم اند ،بنابراین ،بدون وجود بلندهمتی فردی و جمعی ،انگیزش افراد
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به مشارکت در فرایندهای مختلف دانش دشوار است .به طور مثال ،اشتراك دانش بیشتر امری داوطلبانه است و نیازمند افرادی با
انگیزه کافی برای همکاری و مشارکت در این فرایندهاست.
مهارتها :یکی از الزامات پیاده سازی مدیریت دانش ،برخورداری و تسلط افراد بر مهارتهایی است که برای انجام فعالیتهای اصلی
پردازش دانش به آنها نیاز دارد ،برخی از این مهارتها شخصی مدیریت دانش عبارتند از:
-

آگاهی از چگونگی آشکار کردن دانش ضمنی

-

ترغیب اشتراك دانش با توسعه مهارتهای گوش دادن فعال

-

چگونگی تبادل موثر دانش با دیگران

-

چگونگی ساختدهی دانش در اسناد

-

چگونگی تعریف استراتژیهای جستجوی موثر و فهم نتایج جستجو در حد کفایت

این مهارتها را می توان از طریق آزمون مهارت دانش ،ارزیابی کرد و با آموزش و یادگیری از راه عمل ،بهبود بخشید .اگر این
قابلیتها توسعه داده شوند (از طریق آموزش و یادگیری) و تقویت شوند ،انتظار می رود بعد از مدتی رفتار آگاهانه دانشی باید در هم
فرد و هم سازمان دیده شود.
رفتار :وقتی دانش به افراد ربط داده می شود ،توسعه ،ذخیره ،اشتراك و کاربرد دانش به توانایی و تمایل افراد وابسته می شود.
به این معنی که آنها باید از تناسب دانش ،فرایندهای مختلف و ابزارهای موجود آگاه شوند .سازمان باید رفتارهای دانشی مناسب را
شبیه سازی کند .این رفتارها گاهی اوقات می تواند تحت تاثیر معیارهای مختلف بیرونی نظیر طرحواره های انگیزشی ،پاداش ،ارتقا
یا قدردانی آشکار قرار گیرد .اما حداقل ،محرکهای شخصی مهم اند -افراد باید بخواهند که مهارتهای دانشی شان را توسعه و مهار
کنند.
روشها ،ابزار و فنون :اگر فردی بخواهد دانش اش را به اشتراك بگذارد یا بخواهد که از دانش موجود استفاده کند ،ابزارهایی
برای توانمند کردن این فرایندها الزم اند .اگرچه این ابزارها همیشه به معنی ابزارهای فنی نیستند .برای دانش آشکار ،ابزارهای
اطالعات و ارتباطات بیشتر و بیشتر وجود دارند مانند اینترنت ،اینترانت ،ابزارهای جستجو ،پایگاهها ،سیستم های جریان کار و . .اما
سازمانها باید همچنین به ابزارهای غیرفنی مانند مربی گری ،کارگاه آموزشی ،جلسات تخصصی و رویدادهای اجتماعی توجه داشته
باشند .انتخاب ابزار باید با دقت صورت بگیرد :ابزار باید متناسب با روش طبیعی کار فرد و سازمان انتخاب و بکار گرفته شوند.
مدیریت زمان :یکی دیگر از قابلیتهای فردی موردنیاز برای اجرای موفق مدیریت دانش ،داشتن مهارت مدیریت زمان است که
هر یک از اعضای سازمان باید از ان برخوردار باشند .آنها باید یادبگیرند که چگونه زمان را به نحور موثری مدیریت کنند و بخش
مهم آن رابه کارهای مهم و موثر اختصاص بدهند .در این رابطه چنانچه افراد نسبت به اموری که باید انجام دهند و درك این نکته
که فواید حاصل از آنجام ان برای آنها چه خواهد بود ،به انها کمک خواهد کرد تا زمان را بهتر مدیریت کنند.
دانش شخصی :تحقیقات نشان داده است که فشارهای کارهای دانش-بر در جوامع مدرن افزایش یافته است .مثال نیاز به حل
مسایل غیرقابل پیش بینی ،پذیرفتن مسئولیت پذیری شخصی و تصمیم گیری ،انجام وظایف مشترك در شرایط کاری مشارکتی،
تعدد وظایف پردازش اطالعات و وابستگی به سرعت دریافت دروندادها از همکاران و مراجعان از جمله این فشارها و محرکهای کاری
دانش بر هستند .اگر دانش برای کاری که در دست انجام داریم ،مهم است و وقتی فرد برای دستیابی به اهدافش و یا پردازش آنها،
به دانش نیاز دارد ،درك مدیریت دانش معنی دار می شود .بنابراین ،روشن است که در اقتصاد معاصر ،بیشتر سازمانها ،مدیران و
کارکنان برای موفق شدن ،بیشتر به دانشوابسته شدند.

اصطالحی که برای کلیه افراد انسانی اعم از مدیران و کارکنان دانشی در یک سازمان استفاده می شود« ،دانشگر» یا
«دانشکار» است .از این رو ،مقصود از دانشگران ناظر بر تمامی کارکنان یک سازمان صرف نظر از رده های سازمانی است.
معموالً اثربخشی دانشگران بستگی به مهارت ذهنی و انضباط و تخصص های ذهنی و معینی دارد .دانشگران کارکنان
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یدی نیستند و معموال برای انجام کارهای خالقانه استخدام می شوند .دانشگر عضوی از سازمان است که از دانش استفاده
می کند تا بهره وری بیشتری داشته باشد .دانشگر کسی است که کارهای مربطو به تولید ،توسعه و کاربرد دانش را انجام
می دهد.
از نظر شرکت مشاوره ای وسترن ( ،)211۸دانشگر حل کننده مساله است .او کسی است که از مهارتهای ذهنی به جای مهارتهای
دستی برای معاش استفاده می کند .مهم ترین ویژگیهای دانشگران که از تمامی کارکنان یک سازمان در نقش دانشگر انتظار می
رود ،به شرح زیر عبارتند از:
.1

در انجام فعالیتهای شغلی از دانش و تجربیات خود استفاده می کنند.

.2
.3
.4
.۱
.6
.0
.2

شغل و ماهیت آن اولویت اصلی کارکنان دانشی است.
عامل انگیزش آنها کسب موفقیت در شغلشان است.
به کار گروهی عالقه مندند.
افرادی خودانگیخته ،فعال ،یادگیرنده و یاددهنده اند و به چالش شغلی و آموزش مستمر نیاز دارند.
برای محیط کاری خود اهمیت زیادی قائلند.
افرادی پرسشگر هستند و برای رسیدن به پاسخ ها تالش می کنند.
از اشتباهات خود درس می گیرند.

 .۸مستندسازی دانش و تجارب خود را بخشی از وظیفه شغلی خود می دانند.
 .11دانش خود را از دیگران دریغ نمی کنند.
 .11نسبت به کار خود تعهد باالیی دارند
 .12به خالقیتی که باعث حرکت سازمان می شود ،کمک می کنند.
تقویت انگیزه های دانشگران و توانمندسازی آنها از ملزومات اساسی مدیریت دانش است .تقویت این انگیزه ها از طرق زیر امکان
پذیر خواهد بود:
-

بها دادن به استعدادها و توانمندیهای کارکنان
فراهم نمودن فضای مناسب برای پرورش استعدادهای کارکنان
مشارکت خواهی از کارکنان دانشی در تصمیم گیری ها
دادن استقالل عمل در انجام وظایف محوله
ایجاد فرصتهایی برای پیشرفت آنان
تقدیر و تشکر بهنگام از موفقیت های کسب شده توسط آنها
استقرار نظام پاداش

نقش افراد دانشگر نیز در قبال این نقش های سازمانی شامل موارد زیر است:
-

تقویت ویژگی های فردی ،انگیزه ها و پشتکار

-

توانایی برقراری ارتباط و انتقال افکار و احساسات

-

پذیرش انگیزاننده ها و محرك های سازمانی

بنابراین ،مجموعه مهارتهای عمومی که دانشگران در اقتصاد دانش رقابتی می بایست از آن برخوردار باشند و سازمان نسبت به
تقویت آنها اقدام کند ،عبارتند از:
-

تفکر انتقادی و مهارتهای حل مساله :دانشگران باید مهارتهای تفکر انتقادی را به منظور تعریف مسایل در حوزه هایی که به
خوبی تعریف نشدند و یا با هم همپوشانی دارند و نیز پیچیده؛ استفاده از تخصص ها و ابزارهای موجود برای جستجو،
صورتبندی مساله ،تحلیل ،تفسیر ،مقوله بندی ایده ها و یافتن بدیل ها و انتخاب بهترین راه حل دارا باشند.
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مهارتهای تفکر خالق :دانشگران باید تفکر خالق را برای تولید ایده های جدید برای حل مساله ،کشف اصول جدید و فرایندها

-

و محصوالت جدید توسعه دهند .مهارتهای تشخیصی و طراحی نقش مهمی را ایفا خواهند کرد.
مهارتهای اداره کردن اطالعات :دانشگران باید توانایی کسب ،مکان یابی ،جستجو و یافتن اطالعات برای تصمیم گیری موثر

-

را توسعه دهند .انها باید اطالعات و دانش چگونگی را برای استفاده و انتقال آن ارزیابی کنند.
مهارتهای ارتباطی :دانشگران باید مهارتهای ارتباطی را از طریق رسانه های متنوع برای مخاطبین گوناگون با استفاده از

-

ابزارهای جدید به ویژه ارتباطات از طریق اینترنت توسعه دهند.
مهارتهای کارتیمی :دانشگران نیاز دارند در قالب یک تیم برای حل مسایل پیچیده ،خلق ابزارهای پیچیده ،خدمات و محصوالت

-

فعالیت کنند .تشریک مساعی و هماهنگی اساس موفقیت کارتیمی است.
مهارتهای استفاده از فناوری :توانایی کاربرد فناوری به ویژه محاسبه فناوری همراه با مهارتهای حسی و فیزیکی در عصر دانش

-

ضروری است .دانشگران باید تجهیزات همراه با درك اصول فنی و علمی مورد نیاز برای کشف ،کسب ،انطباق و سیستم های
عملیاتی بکارگیرند.
مهارتهای یادگیری خودمختار :تغییرات سریع فناوری نیازمند توانایی تشخیص و توصیف نیازهای آموزشی خود فرد می باشد.

-

دانشگ ران باید مسیر شغلی خود و یادگیری مستمر مهارتهای جدید را مدیریت کنند .یادگیری برای یادگیری و یادگیری
مادام العمر ویژگی بنیادی بقا در این عصر می باشد.

موانع مدیریت دانش
موانع عمده بر سر راه مدیریت دانش را می توان به پنج دسته اصلی تحت عنوان عوامل انسانی ،عوامل سازمانی ،عوامل فرهنگی،
عوامل سیاسی و عوامل فنی و تکنولوژیکی تقسیم نمود .

عوامل انسانی
یکی از موانع عمده مدیریت دانش این است که انسان ها به هر دلیلی نخواهند دانش خود را تسهیم کنند و از آن منحصرا برای
پیشرفت شخصی خود استفاده کنند زیرا ممکن است این تصور غلط وجود داشته باشد که چون دانش ،قدرت است پس نباید آن را
از دست داد.

عوامل سازمانی
عوامل سازمانی نیز از جمله موانع مهم بر سر راه مدیریت دانش در سازمان می باشند عمده این عوامل عبارتند از :
عوامل ساختاری مدیریت دانش ،خواسته های جدیدی بر بخش های مختلف از جمله ساختار سازمان تحمیل می کند .
ساختارهای سلسله مراتبی و غیر منعطف نمی تواند محمل خوبی برای مدیریت دانش باشد .ساختار سازمانی باید از انعطاف و پویایی
الزم برخوردار باشد تا ارتباطات به تیمی ،بخشی و حتی سازمانی محدود نشود و امکان برقراری ارتباط با محیط بیرون از سازمان
برای کارکنان به سادگی مقدور باشد و به عبارتی جنبه غیر رسمی ساختار سازمانی نقش مهمی در توسعه تعامالت ایفا نماید .
چنین ارتباطی امکان دستیابی به دانش گروههای خارج از سازمان را میسر می سازد.
عوامل مدیریتی  .عدم اعتقاد و حمایت مدیریت عالی از فعالیتها و برنامه های مدیریت دانش ،نگرش های کوتاه مدت و جزئی
نگری و سبک های نامناسب رهبری نیز مانع اجرای موفقیت آمیز برنامه های مدیریت دانش می شوند.
عوامل شغلی  .شرح شغل های نامناسب ،مشاغل تکراری و روتین ،ابهام و تعارض در نقش نیز برای مدیریت دانش نامطلوب
است.
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سیستم های حقوق و دستمزد و جبران خدمات  .این سیستم ها نقش بسیار مهمی را در پشتیبانی برنامه های مدیریت دانش
ایفا می کنند  .افراد زمانی اقدام به توزع دانش می کنند که انگیزه الزم را برای این کار داشته باشند .
سیستم های آموزشی  .در تبدیل سیستم های سنتی به یک سازمان یادگیرنده برنامه های آموزشی یک سازمان نقش حساسی
ایفا می کنند ،برنامه های آموزشی نامناسب می توانند نقش عمده ای برای مدیریت دانش ایجاد می کنند.

عوامل فرهنگی
مدیریت دانش بدون وجود یک فرهنگ مناسب و مبتنی بر اعتماد نمی تواند به گونه ای موفق به کار گرفته شود  .اگر فرهنگی
توزیع و تسهیم دانش را تشویق نکند مدیریت دانش با چالش روبرو خواهد شد  .اگر در فرهنگی کسب و توزیع دانش به عنوان یک
ارزش تلقی می شود و مردم به اثر بخشی دانش در کنار تجربه باور داشته باشند برای کسب دانش تالش خواهند نمود.

عوامل سیاسی
م وانع سیاسی در سازمان های دولتی چشم گیرتر هستند اگر باور داشته باشیم که دانش یک منبع قدرت است و شخص دارای
قدرت می تواند اعمال نفوذ کند  .طبیعی است که عده ای برای دستیابی انحصاری به دانش تالش کنند  .ثبات یا عدم ثبات فضای
سیاسی کشور نیز به دلیل اثر گذاری بر ف رایند خط مشی گذاری و ثبات مدیریت در سازمانهای دولتی ،مدیریت دانش را تحت تاثیر
قرار خواهد داد همچنین وجود فضایی باز که در آن افراد به راحتی بتوانند ایده های خود را اظهار نمایند بر روند فعالیتهای مدیریت
دانش اثر گذار خواهد بود.

عوامل فنی و تکنولوژیکی
صاحب نظران در تقسیم دانش به دو نوع دانش کلی اشاره می کنند  .دانش نهفته و دانش آشکار و دانش سازمانی نیز حاصل
تعامل این دو نوع دانش است و این تعامل مستمر و مداوم است و زمان پایانی برای آن در نظر گرفته نشده است  .دانش ایجاد شده
باید به طریقی مناسب حفظ و نگهداری ش ود و این در حالی است که بسیاری از سازمان ها فاقد مراکز و ماخذ مناسب برای نگهداری
دانش هستند مراکز دانش در سازمان ها در حقیقت کانون جمع آوری ،سازماندهی و انتشار دانش هستند  .ممکن است این مراکز
فیزیکی یا مجازی باشند هدف از ایجاد این مراکز هدایت افراد به سوی منابع دانش در داخل یا خارج سازمان می باشند  .در این
مراکز نقشه های دانش تهیه ،نگهداری و به هنگام سازی می شوند  .این مراکز در اصل به عنوان نقاط انشعاب تلقی می شوند که
دسترسی به هر منبع دانش از طریق آن ها صورت می گیرد به عبارت دقیق تر این مراکز درگاههای دانش می باشند و کلیه جریانات
دانش از آنها عبور میکند.

آثار مدیریت دانش در سازمان
-

توانمندسازی کارکنان

-

افزایش قدرت انعطاف پذیری و انطباق با محیط

-

کاهش زمان تصمیم گیری و انجام کارها

-

رضایت شغلی کارکنان

-

بهبود کافی در عملکرد کارکنان

-

صرفه جویی در سازمان و کاهش هزینه ها

-

اثربخشی در سازمان

-

مزیت رقابتی

-

افزایش کیفیت خدمات و محصول

-

بهبود ارائه خدمات به مشتریان

-

افزایش قابلیت سازمان در تصمیمگیری خوب و جدی

-

افزایش خالقیت و نوآوری
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مهم ترین فعالیتهای مدیر دانش در سازمان
-1
-2
-3

-4
-۱
-6
-0

تعریف چشم انداز یا نگرش مدیریت دانش
طراحی و تدوین و رواج مدل ها و چارچوب هایی برای ایجاد زبان مشترك در سازمان در زمینه مدیریت دانش
کوشش در جهت ایجاد و تقویت زیر ساخت مدیریت دانش در سازمان شامل توسعه کتابخانه ،پایگاههای
اطالعاتی و دانش ،منابع انسانی ،شبکه های رایانه ای ،اینترنت و امکانات ارتباطی و مراکز تحقیقاتی ،رابطه
با سازمان ها و مراکز صنعتی ،تولیدی ،علمی ،آموزشی و پژوهشی
تالش در جهت تامین منابع مالی پایدار برای اجرای برنامه های طرح مدیریت دانش
تالش در جهت ایجاد ایجاد و ترویج فرهنگ دانش اندوزی ،مستند سازی تجارب ،تسهیم دانش با دیگران.
ایجاد تسهیالت الزم جهت مبادله و انتقال دانش در درون سازمان و بین سازمان با منابع خارج از آن
تالش در جهت نمایان نمودن نتایج و دستاوردهای ناشی از اعمال مدیریت دانش و به کارگیری روش هایی که
بتواند با سرعت بیشتر صرفه جویی های مالی و یا سودآوری ناشی از طرح مدیریت دانش را به بار بنشاند.

سازمان یادگیرنده
سازمان یادگیرنده به سازمانی اطالق می شود که دارای مهارت و توانایی ایجاد ،کسب و انتقال دانش است و رفتار خودش را
طوری تعدیل می کندکه منعکس کننده دانش و دیدگاههای جدید باشد.
سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش با هم تفاوت دارند  :مفهوم سازمان یادگیرنده بر تولید دانش تاکید دارد در حالی که مدیریت
دانش بر گردآوری ،سازماندهی ،و اشاعه دانش متمرکز است  .مدیریت دانش گسترش یافته است تا سازمان یادگیرنده و تولید دانش
را پوشش دهد.

عناصر ایجاد سازمان یادگیرنده
تحقیق گسترده توسط ویک و لئون نشان می دهد که دست کم  ۱عامل یا عنصر برای ایجاد سازمان یادگیرنده برای سازمان ها
ضروری است .به طور کلی این عناصر فرمول ایجاد سازمان یادگیرنده را تشکیل می دهند  .مدیران با بررسی دقیق عناصر این فرمول
می توانند میزان یادگیری را در سازمان هایشان ارزیابی کرده و آن را افزایش دهند  .این عناصر عبارتند از:
-

وجود رهبر با بینش

-

ابتکار و نوآوری

-

وجود برنامه و نظام سنجش

-

اطالعات

-

اجرا

مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده
در عصر حاضر که عصردانایی نامیده می شود سازمان ها شاهد محیط هایی هستند که روز به روز پویاتر و چالش برانگیز تر می
شوند ،تغییر و تحول جزجدائی ناپذیر دنیای امروزی است  .امروزه به سرمایه های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می شود
به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می نگرند ،به بیان دیگر سازمانهایی در برابر تغییرات و تحول ها پیروز خواهند بود که بتوانند
سرمایه نامشهود و معنوی ( دانش ) خود را بهبود و توسعه ببخشند  .اما نکته قابل توجه این است که دستیابی به دانش و اندوخته
های دانش سازمان بدون یادگیری ممکن نیست  .یادگیری کلید دستیابی به دارائی های دانشی و در نتیجه افزایش سرمایه نامشهود
است .دانش غذای سازمان یادگیرنده است .مواد مغذی دانش ،سازمان را قادر به رشد می سازند ،افراد ممکن است بیایند و بروند اما
اگر دانش ارزشمند از دست برود شرکت آماده مرگ خواهد بود.
مدیریت دانش نقش حیاتی در حمایت از یادگیری سازمانی ایفا می کند زیرا تسهیم اثربخش ،دانایی جمعی سازمان را تسهیل
می کند  .مدیریت دانش فرایند سیستماتیک جمعی منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوری های اطالعاتی و تعامل انسانی را
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به کار می گیرد تا سرمایه های اطالعاتی سازمان را شناسایی ،مدیریت و تسهیم کند  .این دارائی ها شامل پایگاههای اطالعاتی،
اسناد ،سیاستها و رویه ها می شود .به طور کلی می توانیم سازمان یادگیرنده را سازمانی بدانیم که در ایجاد ،کسب و انتقال دانش
مهارت دارد و در تغییر و اصالح رفتارهایش به کمک آگاهی های جدید کسب شده عمل می کند .

مدلهای مدیریت دانش
مدل های مدیریت دانش طیف وسیعی از دیدیگاه هایی که در متون توصیف شده است را بیان می کند .توصیف این مدل ها
می تواند در پژوهش های ساختاری وکارکرد های سازمانی مدیریت دانش مورد استفاده قرار می گیرد .در برخی منابع مدیریت
دانش سه نوع مدل در این حوزه معرفی شده است :مدل طبقه بندی دانش ،مدل سرمایه فکری ومدل ساختار اجتماعی.

مدل طبقه بندی دانش
این مدل ،دانش را به عنوان عنصری مجزا می پندارد .براساس این مدل دانش از عناصر عینی وضمنی تشکیل شده است .دانش
ضمنی بر اساس تعریف پوالنی 1؛دانشی غیر لفظی ،ذاتی وبیان نشده است .دانش عینی دانش اظهار شده از طریق نوشته ها ،طرح
ها ،نقاشی ها ،برنامه های کامپیوترو . . .است .در این مدل فرض شده که دانش ضمنی می تواند از خالل فرآیند جامعه نگری به
دانش ضمن ی فرد دیگری منتقل شده ودر فرآیند برون سازی به دانش عینی تبدیل شود .همچنین بر اساس این مدل دانش عینی
می تواند از طریق فرآیند درون سازی به دانش ضمنی تبدیل شود وازطریق ترکیب شدن وانتشارمی تواند به دانش عینی دیگری
تبدیل شود.
به طور خالصه این مدل فرآیند تغییر شکل دانش را مورد بررسی قرار می دهند اگر چه برخی از فرآیند های ذکر شده در آن
بسیار مکانیکی وشکلی است( .شکل شماره . )3

شکل  :3مدل نوناکاوتاکویوچی( 2آرین نیا ،افشارنیا)9316 ،

 polanyi ،1962نقل از Hiscock ،2004
برگرفته ازHiscock,2004:

1
2

3۸
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مدل سرمایه فکری
این مدل پیش فرضی با رویکردی علمی در رابطه با دانش مطر می کند که می تواند پیوندی بین سرمایه های سازمانی برقرار
نماید .دراین مدل جنبه های اجتماعی مدیریت دانش نادیده گرفته شده است .این مدل طبیعت مکانیکی دارد وچنین فرض شده
که دانش می تواند همانند سایر دارایی ها در کنار آنها قرار گیرد( .شکل شماره )4

شکل  :4مدل سرمایه فکری مدیریت دانش( 9آرین نیا ،افشارنیا)9316 ،

مدل ساختار اجتماعی
این مدل دارای پیوند ذاتی با فرآیند اجتماعی ویادگیری در سازمان ها می باشد( .شکل شماره )۱
در این مدل بر چهار بعد کلیدی مدیریت دانش تاکید شده است:
 -1ساختار دانش درسازمان :این ساختار تنها به اطالعات علمی موجود در سازمان محدود نمی شود بلکه ساختار اجتماعی
مدیریت دانش را نیز شامل می شود.
 -2پیش فرض مدل این است که ساختار دانش موجود در سازمان تنها از خالل برنامه های عینی فراهم نمی آید بلکه
می تواند حاصل فرآیند تبادل اجتماعی نیز باشد.
 -3فرآیند پشتیبانی کننده ای از اشاعه دانش در سازمان ومحیط سازمانی وجود دارد.
 -4استفاده اقتصادی دانش از بروندادهای سازمانی

برگرفته ازChase ،1۸۸0 :
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شکل :5مدل مدیریت دانش دامرست( 9آرین نیا ،افشارنیا)9316 ،

مدیریت دانش درمدارس ومراکزآموزشی
اگرچه زمان بسیار زیادی از شناسایی مفهوم مدیریت دانش بعنوان ابزار حیاتی در سازمانها می گذرد ،لیکن مدیران آموزشی و
معلمان اخیراً شروع به شناسایی روشهای بکارگیری سیستمهای اطالعاتی به منظور ایجاد محیط یادگیری اثربخش نموده
اند(پتریدس.)2112 ،2
معلمان به صورت انفرادی منابع مادی ،فعالیتهای کالسی ،روشهای تعلیم و تربیت و بینش های عملی یادگیری را تعیین می
نمایند .اینها دانش های مفیدی هستند که بالقوه قابل تقسیم و استفاده مجدد می باشند .گرچه تحقیقات بسیاری در خصوص
تکنولوژی اطالعات در بخش های صنعتی صورت پذیرفته است لیکن این نوع تحقیقات در محیطهای یادگیری و آموزشی بسیار کم
انجام شده است.
بنابر گفته صاحب نظران ،مدیریت دانش میتواند در تدوین خط مشی و انجام عملیات مورد انتظار به مدیریت آموزشی کمک
نماید .دانش یک موضوع ثابت نیست بلکه یک فرایند پویا می باشد .همچنین دانش باید از اطالعات و داده ها تمیز داده شود .داده
ها حقیقت یا حقیقتهای فرض شده می باشد .اطالعات بازتاب تجارب ( گفته شده ،شنیده شده یا درك شده) در تعامل با داده
هاست .ضبط داده ها یک فرایند مکانیکی می باشد در حالیکه ضبط اطالعات یا تجارب حاصل از اطالعات یک فرایند شناختی
است(رینولدز.)211۱ ،3

ایجاد رابطه مناسب بین فعالیتهای دانشی و اطالعاتی در سازمانها و مراکز آموزشی
با توجه به نوپا بودن مدیریت دانش در اغلب سازمانهاومراکزآموزشی ،نه تنها از لحاظ ساختار سازمانی پیوند و ارتباط حوزههای
مدیریت اطالعات و مدیریت دانش با یکدیگر به درستی تبیین نشده ،بلکه هنوز اهمیت و نقش تکمیلی مدیریت بر اطالعات و

برگرفته از Mc َdam and Mc Creedyfv’ ،1۸۸۸ :
- Petrides
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مدیریت بر دانش ،در تولید دانش سازمانی به درستی برای مدیران ارشد و کارکنان شاغل در این بخشها شفاف نشده است(عباسی
وچشمگان زاده .)13۸4 ،مدیران ارشد به کارشناسان اطالعات به عنوان حافظان کتابها و منابع علمی خریداری شده مینگرند و از
سوی تنها کارشناسان بخشهای پژوهشی را اسان سازان تولید دانش ،در سازمان ارزیابی میکنند .عدم پیوند فعالیتهای مدیریت بر
دانش با مدیریت بر اطالعات ،باعث میشود دانش صریح شده ای که حاصل یکی از فرایندهای مدیریت بر دانش است ،در چرخه
فرآیندی مدیریت اطالعات قرار نگرفته و به صورت غیر ک ارشناسانه و با اثربخشی پایین برای استفاده مجدد در سازمان ثبت شود،
لذا جهت ایجاد سیستمی ساختارمند و با هدف بروز رسانی سیستمهای توسعه اطالعاتی در این نوع سازمانها باید تالش وسیعی در
زمینه ایجاد پیوند بین این دو مولفه در سازمانهای آموزشی نمود .توجه به این نکته ضروری است که سازماندهی و به جریان انداختن
دانش صریح شده و داخلی سازمانها ،مانند :فرآیندهای کاری ،اطالعات مالی ،بازرگانی ،اداری و پرسنلی ،گزارشهای فنی ،گزارشهای
تحلیل خطاها و غیره از جمله فعالیتهای مهمی هستند که باید توسط حوزه مدیریت بر اطالعات برنامهریزی شوند (مالکی.)132۱ ،

تاثیر مدیریت اطالعات و دانش بر سازمانهای آموزشی
امروزه پیچیدگی عوامل و شاخصهای موثر در توسعه سازمانهای آموزشی به حدی است که کارشناسان در تعیین یک الگوی
مشخص برای بررسی توسعه در یک سازمان دانش مدار عاجزند از این رو میتوان با تلفیق عوامل زیرساختی مفاهیمی چون مدیریت
اطالعات و مدیریت دانش به مفهوم گسترده و واحدی موسوم به توسعه پایدار دست یافت در این بین تاثیر و نقش شاخصهای
آموزشی در توسعه پایدار بسیار مهم و اساسی است .به همین دلیل وقتی از توسعه اطالعاتی سخن به میان میآید دامنه گستردهای
از فرآیندهای پیچیده دانش مدار در ذهن متبادر خواهد شد .توجه به توسعه مدیریت اطالعاتی و پرداختن به آن از منظر تکنولوژیک
می تواند راهگشای بسیاری از موانع و مشکالت راهبردی در عملیاتی نمودن اهداف استراتژیک سازمانهای آموزشی عصر حاضر باشد
(استونر.)1۸20 ،1
گام اساسی در راه توسعه استراتژیک سازمانهای دانش محور ،هماهنگی و نیاز سنجی دقیق برای تعیین اولویتها و کمبودهای
موردنیاز در ساختار سازمان آموزشی است .اگر بخواهیم کارکرد توسعه سازمان آموزشی را به صورت شماتیک در یک سازمان دانایی
محور مورد تحلیل و توجه قرار دهیم بایستی به دو شاخص کمی و کیفی در توسعه اطالعاتی بپردازیم در واقع توسعه دانش مدیریت
وقتی می تواند بسترهای مناسب برای ایجاد یک سازمان آموزشی را فراهم کند که از نظر اطالعاتی هم به رشد طولی سازمان کمک
کند و هم در رشد عرضی سازمان موثر باشد .به عبارت دیگر وقتی از شاخصهای کمی در یک سازمان آموزشی صحبت میکنیم
توجه اصلی معطوف به رشد طولی سازمان میباشد که این زیرساختها میتواند شامل گسترش گروههای تحت آموزش ،گسترش
حجم تولید اطالعات ،گسترش و تنوع در ابزارها و علوم مورد آموزش در این نوع سازمانها باشد( .توردیک.)2111 ،2

بهبود فرایند آموزشی در کالس درس مدارس و مراکزآموزشی در قالب مدیریت دانش
بهسازی مدارس وبهبودفرایند اموزشی درکالس درس مدارس ومراکزآموزشی یک نوآوری سیستماتیک در مدیریت دانش می
باشد .برای افزایش اثربخشی مدارس ومراکزآموزشی ،معلمان باید در تعیین استانداردها و اهداف برنامه درسی و امور اجرایی به
مدیران کمک نمایند .در این راستا معلمان نیاز به تشویق ،حمایت و تفهیم در خصوص اهمیت انتشار دانش حرفه ای خود دارند.
آنها نسبت به دانش آموزان ،معلمان دیگر و جامعه بیرون از مدرسه متعهد و مسئول می باشند .بهسازی مدارس برخی اوقات بعنوان
یک تغییر از باال به پایین در نظر گرفته می شوند که این تغییرات از طریق اقدامات مدیریت ارشد صورت خواهد پذیرفت .فعالیتهای
بهسازی مدارس ممکن است یک رویا برای اداره بهتر و موثرتر کالس های درس و استفاده از دانش بوده که نتیجه آن تغییر در
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الگوهای تدریس و یادگیری باشد .متاسفانه این تحوالت در مدارس به ندرت به دنبال تطبیق مدارس با دانش های جدید در حوزه
های تخصصی آموزش و یادگیری و یا اثرات جنبی که تسهیل کننده این سازگاری ها شوند ،خواهند بود(عباسی وهمکاران.)13۸4 ،
حتی در این زمینه ،انگیزه و مشوق روسا ی مناطق آموزش و پرورش برای سازگاری با نوآوریها دانش جدید ،بعنوان یک تهدید
از جانب سایر دست اندرکاران آموزش قلمداد شوند .بعنوان مثال شاید ارائه بخشنامه ها در خصوص بکارگیری الزامی استاندارهای
یادگیری مطابق با پیشرفتهای روز یکی از تهدیدات مورد توجه قرار گیرد .توجه بسیار زیاد به نتایج کسب شده توسط دانش آموزان
و عالقه معلمان به ارائه این نتایج به صورت مثبت ،سازگاری با دانش متغییر امروزی را محدود و در پاره ای موارد غیرممکن ساخته
است(عباسی.)13۸3 ،

نتیجه گیری
هدف اصلی مدیریت دانش در مدارس کمک به بهبود عملکرد معلمان و در نتیجه بهبود عملکرد مدارس وبهبودفرایند آموزشی
می باشد .اگر چه سیستمهای مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی به صورت موفقیت آمیزی عمل نموده اند ،با این حال مدل های
به کار گرفته شده توسط صنایع نمی توانند عیناً به مدارس انتقال یافته و مورد استفاده قرار گیرند ،بلکه باید در خصوص هسته
اصلی دانش در سازمانهای آموزشی به تفکر جدید و مجزا پرداخت .در این مقاله ساختار مدیریت دانش به همراه یک مدل فرایندی
ارائه گردید .از آنجایی که دانش آموزشی هسته اصلی دانش در مدارس می باشد .بکارگیری این مدل می تواند کمک فراوانی به
معلمان در خصوص ایجاد ،ذخیره ،اصالح و کاربرد دانش های پنهان بنماید .این سیستم با توجه به سه فعالیت در برنامه ریزی
آموزشی ایجاد شده است که توجیهی بر عملیاتی بودن مدل می باشد.
مدیریت دانش مستلزم وجود رهبری آگاه و مدیریت مشارکتی است و در فرهنگ محیط های آموزشی که تفکر خالق و انتقادی
در آن محیط ها یک ارزش حاکم تلقی می شود ،و این تفکر خالق عاملی کلیدی و راهگشا در مدیریت دانش است  .با ایجاد مدارس
دانایی محور و بهره گیری از الگوی مدیریت دانش و فن آوری اطالعات در مدارس می توان سرعت ،کیفیت و مطلوبیت خدمات
آموزشی را ارتقاء داد و برای توسعه آن در مدارس ،باید بطور نظام مندی تمامی تغییراتی که به نوعی منجر به تداخل و تعامل یا
بازسازی دانایی می شوند را مورد تشویق و حمایت قرار داد (عباسی وهمکاران.)13۸3 ،
الزم به نظر می رسد که مدارس برای بهبود فرآیندهای یاددهی و یادگیری و تدریس شان به مدیریت دانش به عنوان یک
راهبرد و نقشه کلی در جهت درك بهتر راهکارها توجه نمایند  .متأسفانه در کشور ما هر چند واحدهای فناوری اطالعات در آموزش
و پرورش و سازمان های آموزشی وجود دارد که به ظاهر عهده دار نقش مدیریت دانش هستند اما شامل همه عناصر و مولفه های
مدیریت دانش نمی شوند و نقش و جایگاهی موثر در مدارس ندارند .
به دلیل اینکه مدارس ومراکزآموزشی درحال گذار از پارادایم رشد و جهانی شدن هستند ،باید مدیریت دانش را بخشی از
مأموریت و استراتژی های خود قلمداد کنند ،زیرا مدیریت دانش از یک طرف با جذب دانش های جدید به درون سیستم و از طرف
دیگر با اداره موثر آن دانش می تواند مهمترین عامل در ایجاد و توسعه مدارس دانایی محور باشد  .لذاپیشنهادمی گردد با توجه به
نقش بارز مدیریت دانش دربهبودفرایند آموزشی واداره کالس درس ،مسئوالن امرتوجه الزم درخصوص فرهنگسازی درمدارس و
مراکزآموزشی داشته باشند ومعلمان رانسبت به این مهم آگاه نمایند.
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چکیده
سازمان های آموزشی همانند سایر سازمان ها دارای اهداف ،ساختار ،فرایند سیاستگذاری ،برنامه ،منابع انسانی
و فیزیکی می باشند .اما سازمان های آموزشی ماهیت و ویژگی های منحصر به فردی دارند که آنها را از سایر
سازمان ها متمایز می سازد .در هزاره سوم عصر جهانی شدن ،رشد فزاینده اطالعات و ارتباطات ،تغییر و
تحوالت سریع ،سازمان ها از جمله آموزش و پرورش را با چالش هایی مواجه ساخته است .از آنجاییکه که
نظام آموزش و پرورش به عبارت دیگر تعلیم و تربیت یکی از محوری ترین و تعیین کننده ترین نهاد اجتماعی
در تحقق توسعه کشور بحساب می آید ضروری است برای رویارویی با تضادها ،تصادم ها و چالش ها ،به
سیاست گذاری حرفه ای در نظام آموزشی با تاکید بر مقوله آینده نگری و آینده پژوهی اهتمام ورزد .بنابراین
آموزش باید متوجه آینده باشد و به چشم اندازهای آینده بنگرد .در این مقاله ضمن مرور کلی بر مفاهیم
سیاست گذاری حرفه ای و مبحث آینده پژوهی ،پیشنهاداتی در نظام آموزشی با محوریت دو موضوع ارائه
گردیده است.
واژگان کلیدی :سیاست گذاری حرفه ای ،نظام آموزشی ،هزاره سوم ،آینده پژوهی.

 -9مقدمه
در دنیای پر از پیچیدگی و تغییر معاصر ،حل مسائل نیازمند ذهن های روشن و آگاه است .اطراف انسان را امروزه مسائل
مختلفی احاطه کرده است که هر کدام به نوعی آینده بشر و نظام اجتماعی او را دستخوش مخاطره ساخته است .در این فضای پر
از ابهام و تناقض ،سیاست گذاری به عنوان فرایند نظم دهندگی به بی نظمی ها ،کاری دشوار است (الوانی و شریف زاده.)13۸3 ،
موضوع آینده همواره ذهن انسان را به خود مشغول داشته و ابهام زدایی از وقایع آن از اصلی ترین دغدغه های انسان در طول تاریخ
بوده است .عدم قطعیت نسبت به آینده باعث پیدایش تفکرات آینده اندیشی گردید و با گذشت زمان و پی بردن انسان به اهمیت و
پیش بینی و طراحی آینده ،اندیشمدان به شیوه های متفاوتی برای آینده نگری متوسل شدند.
با آغاز هزاره سوم تاملی در تفکرات بشر برای ترسیم آینده رخ داده است و ما شاهد انقالبی عظیم در نگرش ها ،تفکرات ،روش
ها و انتظارات در جامعه هستیم .تصمیاتی که امروز اتخاذ می شوند باید توجه خاصی به آنچه در پیش روست داشته باشند چرا که
امروز طلوع هر اندیشه از افق آینده باز می تابد لذا گرایش افکار بشر بسوی توجه به تغییرات آتی امری اجتناب ناپذیر است .در
دنیای پر از پیچیدگی و تغییر معاصر ،حل مسائل نیازمند ذهن آگاه و داشتن تخصص در دانستن سیاسی و بینش اجتماعی است.
 * -1نویسنده مسئول
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اطراف انسان امروز را مسائل مختلفی احاطه کرده است که هرکدام به نوعی آینده بشر و نظام اجتماعی او را دستخوش مخاطره
ساخته است .در هزاره سوم عصر جهانی شدن ،رشد فرایند اطالعات و ارتباطات ،تغییر و تحوالت سریع سازمان ها را با چالشهایی
مواجه ساخته است .در این راستا یکی از مولفه های اساسی برای رویارویی با این چالشها آینده پژوهی است که دانش در برگیرنده
تمام جنبههای مطالعه و پژوهش درباره آینده می باشد( .نیاز آذری .)13۸1 ،پیچیدگی روز افزون محیط و پویایی آن که منحصر به
ناکارآمدی روشهای برنامه ریزی در دهه های اخیر شده باعث گردیده تا مباحث آینده پژوهی در محافل مختلف علمی و اجرائی
مورد توجه و استفاده قرار گیرد (نظری زاده و میرشاه والیتی .)13۸1 ،در وضعیت کنونی جهانی که تغییرات در همه زمینه ها به
سرعت انجام می شود سازماندهی فعالیت های علمی برای پیش بینی آینده ضروری انکارناپذیر است و در تحقیقات استراتژیک و
بلند مدت که سرمایه گذاریهای وسیعتری را می طلبد ،آیندهنگری باید در همه ابعاد صورت گیرد (مکنون.)1306 ،
در دهههای اخیر آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده جوامع پیشرفته و حتی کشورهای در حال
توسعه نقش بسیار مهم و حیاتی در رشد و توسعه آنها ایفا نموده است .نظام آموزشی ایران با توجه به وضعیت خاص محیطی خود
رسالت های سنگینی را در ساخت ایران برای آینده به عهده خواهد داشت لذا توجه به آینده و آینده پژوهی در این حوزه امری
ضروری به شمار می آید.

 -2تفاوت سیاستگذاری در سازمانهای آموزشی و غیرآموزشی
کثرت و تنوع سازمان های موجود در جامعه این نکته رابه ذهن متبادر می سازد که آیا مدیریت هر سازمانی بی همتاست و با
مدیریت سازمان های دیگر تفاوت دارد یا خیر؟ نکته قابل تأمل این است که ماهیت کار سازمانها متفاوت است ،مأموریت و چشم
انداز آنها متمایز است ،نگرش مدیران سازمان ها تفاوتهای فاحشی باهم دارند ،روابط میان اجزا و عناصر سازمانی باهم فرق دارند و
گرایش به سمت بی همتائی در آنها زیاد است ،ساختار تشکیالتی سازمان ها نیز باهم متفاوت است  .در ذیل به نقل از کریمی و
سیلمی ( )13۸4وجوه افتراق سازمانهای آموزشی و غیر آموزشی آورده شده است:
-

تفاوت سازمانهای آموزشی با سایر سازمان ها ،از یک سو به نقش و کارکرد سازمان های آموزشی در جامعه مرتبط است و
از دیگر سو به ماهیت امر تعلیم وتربیت بر می گردد .تفاوت میان سازمان های آموزشی با سازمان های غیر آموزشی را باید
در حوزه مسائل نهادی و فنی یافت.

-

سیاستگذاری در بعد اهداف در سازمان های آموزشی و سازمان های غیر آموزشی متفاوت است .اهداف سازمان های آموزشی
به صورت کلی و مبهم بیان می شوند ،این اهداف کلی و ذهنی هستند و فاقد دقت و صراحت الزم می باشند لذا قابلیت تبدیل
به برنامه های دقیق عملیاتی را ندارند  .از این رور در تنظیم تقویم اجرائی نیز با چالش هایی روبرو هستند .برنامه ریزی های
آموزشی در مرحله اجرا با دشواری های خاصی روبرو هستند و ممکن است در مرحله عمل برخی از اهداف با برخی دیگر
ناهمخوانی پیدا نمایند .اهداف سازمان های آموزشی پراکنده و از طیف وسیعی برخوردارند و تعبیر و تفسیر این اهداف توسط
دست اندرکاران بسیار گسترده و متفاوت می باشد.

-

هدف اساسی سازمان های آموزشی در ایران ،تعلیم و تربیت است که خود مفهومی بسیار پر ابهام است .تعلیم و تربیت
فرآیندی تعالی جویانه ،تعاملی ،تدریجی ،یکپارچه و مبتنی برنظام معیار اسالمی که به منظور هدایت افراد جامعه به سوی
آمادگی برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد ،زمینههای مناسب تکوین و تعالی پیوسته هویت
ایشان را در راستای شکل گیری و پیشرفت جامعه اسالمی فراهم می آورد .تجزیه و تحلیل این هدف کلی غالباً با تعابیر و
تفاسیر فراوانی همراه است و اساسا ًکلی و ذهنی است صراحت الزم را نداشته و گویشهای مختلف فلسفی را بدنبال دارد ،از
تنوع و کثرت فراوانی برخوردارند ،تحقق آنها در مدت زمان نسبتاً طوالنی (بیش از یک دهه) به طول می انجامد.
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-

در مقابل اهداف سازمان های غیرآموزشی ،عینی و مشخص است  .اهداف این سازمان قابلیت تبدیل به برنامه های عملیاتی
را داشته ،غالباًکمیت پذیر هستند و از دقت و صراحت الزم برخوردارند .تحقق این اهداف در بازه زمانی مشخص و محدودی
قابل دسترسی است و نسبت به اهداف سازمان های آموزشی از تنوع و کثرت کمتری برخوردار هستند.

-

تفاوت میان سیاستگذاری سازمان های آموزشی و غیر آموزشی به موضوع آنها بر می گردد .موضوع سازمان های آموزشی
انسان است  .انسان موجودی بسیار پیچیده و ناشناخته است .علم روان شناسی از ماهیت کلی او به درك واحدی نرسیده
است .این موجود سراسر پیچیده موضوع سازمان های آموزشی می باشد و این سازمان ها با انسان سروکار دارند .در حالی که
موضوع سایر سازمان ها ،تجهیزات و امکانات فیزیکی است  .گرچه این موضوعات با مفهوم انسان هم ارتباط دارند .اما تجهیزات
فنی و فیزیکی ملموس و عینی بوده و بسادگی قابل تجزیه و تحلیل و وارسی هستند و ساز مان های غیر آموزشی بجای انسان
با محصوالت دست ساخته انسان سر و کار دارند که به راحتی قابل کنترل و نظارت هستند.

-

ت فاوت سازمان های آموزشی و غیر آموزشی به کارکرد آنها نیز مرتبط است .کارکرد عمده سازمان های آموزشی وظایف
آموزشی و پرورشی می باشد که فعالیتهایی بسیار ظریف و حساس می باشند ،این کارکردها قابلیت تفکیک به وظایف
تخصصی جزءجزء را نداشته و برای تقسیم کار از موضوعات درسی و یا مراحل آموزشی استفاده می شود.

-

کارکرد سایر سازمان ها در راستای تحقق اهداف آنها بوده و با اتخاذ شیوه های علمی قابلیت تفکیک به خرده فعالیت را داشته
و می توان چرخه تولید و خط تولید را طراحی نمود و مراحل و اجزای مختلف هر کارکرد را به صراحت تعریف کرد.

-

نظام ارزشیابی در سازمان های آموزشی و غیر آموزشی متفاوت است .به دلیل این که موضوع سازمان های آموزشی انسان
است و تعلیم و تربیت او بیش از یک دهه به طول می انجامد و باید زمان نسبتاً طوالنی را به انتظار نشست تا تحقق اهداف
را در رفتار و عملکرد فراگیران مشاهده نمود ،نظام ارزشیابی مشکل و در کوتاه مدت قابل محاسبه نمی باشد ،مضاف براینکه
هر ساله جمع کثیری به تعداد فراگیران سالیان گذشته افزوده می شود و ارزشیابی مراحل مختلف را از حیطه نظارت و کنترل
خارج می کند.

-

سیستم ارزشیابی در سازمان های غیرآموزشی به واسطه آنکه اهداف آنها عینی و مشخص هستند بسیار آسان تر است و در
مدت زمان نسبتاً کوتاهی قابل محاسبه است .ارزیابی یک محصول و یا خدمت ارائه شده توسط سازمان های غیر آموزشی به
مراتب راحت تر از ارزیابی قابلیت های یک فرد فارغ التحصیل سازمان های آموزشی می باشد.

-

کاربرد اصول سازماندهی و رعایت سلسله مراتب اداری که در سایر سازمانها به شدت دنبال می شود در نظام های آموزشی
که به دنبال ارتقای کیفیت هستند ،مانع پیشرفت آنها محسوب می شود .درسازمان های آموزشی بیشتر رهبری آموزشی
اعمال می گردد ،در حالی که در سایر سازمان ها اصول و مقررات اداری پررنگ دیده می شود .اینجاست که در برخی موارد
اهداف با وسیله و ابزار تحقق اهداف جابجا شده و سازمان را از وصول به هدف دور می سازند .البته این به معنای نادیده
گرفتن ترتیبات اداری و عدم رعایت قوانین و مقررات در سازمان های آموزشی نیست.

-

بودجه اختصاص یافته به ساز مان های آموزشی غالبا ًاندك و با سیاستگذاری های انجام شده نامتناسب است  .در حالی بودجه
سایر سازمان ها با فعالیت آنها همخوانی دارد .سیر تاریخی و تکوینی سازمان های آموزشی نشان می دهد که تا زمان تأسیس
دارالفنون در سال  1222ه .ش بودجه نهادهای آموزشی برعهده خانواده ها بوده است .تأسیس وزارت علوم در سال 1232ه.
ش نخستین اقدام دولت ایران برای اداره سازمان های آموزشی به صورت رسمی تلقی می شود .پس از آن هر ساله مسئولیت
های بیشتری به سازمان های آموزشی محول گردیده و بودجه آن نیز افزایش یافته است  .اما با این وجود ،بودجه اختصاصی
به سازمان های آموزشی تکافوی هزینه های آنها را نداشته است .کما اینکه امروزه شاهد مشکالت عدیده وزارت آموزش و
پرورش به عنوان نهاد مسئول سازمان های آموزشی تا مقطع دیپلم ،در حوزه امور مالی هستیم .بودجه سایر سازمان ها
براساس حجم تولیدات ،ارائه خدمات ،مناب ع مصروفه و سایر فاکتورها قابل محاسبه بوده و به نسبت سازمان های آموزشی
همخوانی بیشتری دارند.
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-

مسئول سیاستگذاری درسازمان های آموزشی غالباً شورای عالی انقالب فرهنگی و یا شورای عالی آموزش و پرورش می باشند.
ارتباط این نهادها با مجریان و واحد های صف (سازمان های آموزشی) اندك بوده و برقراری ارتباط پروسه ای طوالنی را طی
می کند .اما در سازمان های غیر آموزشی این ارتباط تنگاتنگ بوده و برقراری ارتباط سهل الوصول تر می باشد

-

سازمان های آموزشی مرکب از دو گروه می باشند (مربیان و فراگیران)  .مربیان و سایر کارکنان سازمان های آموزشی به
ا ختیار خود و آزادانه و براساس تمایل به استخدام این سازمان ها در آمده و در صورت انصراف می توانند به شغل دیگری
مبادرت ورزند اما عضویت دانش آموزان و فراگیران در سازمان های آموزشی اجباری است .تا دانش آموز و یا فراگیری نباشد
احداث مدرسه ای ملجاء قانونی پیدا نمی کند .لذا فراگیران هم عضو سازمان آموزشی محسوب می شوند و هم به عنوان
مراجعین سازمان آموزشی .در حالی که در سایر سازمان ها کارکنان عضو سازمان هستند و مردم ارباب رجوع  .آنها برای حل
و فصل مشکالت خود به سازمان ها مراجعه می کنند و یا خدماتی را دریافت کرده و سپس از سازمان منفک می شوند.

-

همان طور که در بخش انواع سازمان ها اشاره شد سازمان های آموزشی غالباً غیر انتفاعی هستند و کسب سود و منفعت جزء
اهداف اولیه آنها محسوب نمی شود .در ساز مان های آموزشی مسأله رشد و شکوفائی انسان و غنا بخشیدن به زندگی انسان
مد نظر است .در حالی که در سازمان های غیر آموزشی کسب سود و منفعت مالی جزء اهداف اولیه بوده و تأسیس هر سازمان
غیر آموزشی و راه اندازی هر واحد خدماتی و یا خط تولیدی اهداف مادی و سود دهی را دنبال می کند .گرچه ممکن است
در کنار این اهداف مالی دست به فعالیت های دیگر ی بزنند که هدف آنها تکریم ارباب رجوع می باشد و آن هم باز جذب
مشتری بیشتر و مشتری مداری را تعقیب می نماید.

-

منابع فیزیکی و مادی که به سازمان های آموزشی اختصاص یافته بسیار اندك است و قابل مقایسه با منابع اختصاص یافته
به سایر سازمان ها نیست .به عنوان مثال احداث یک واحد آموزشی منابع مالی زیادی را به خود اختصاص نمی دهد اما احداث
یک بزرگراه یا خط آهن و یا احداث یک کارخانه تولید اتومبیل منابع عظیمی را می طلبد.

-

مدیران سازمان های آموزشی در تصمیم گیری ها ،فاقد اختیار تام میباشند و الزم است هرگونه تصمیمگیری را مسبوق به
سابقه و یا مستند به اسناد و قوانین و مقررات و شیوه نامه و آئین نامه ها نموده و مجوز های الزمه را از سیاستگذاران حوزه
آموزشی اخذ نمایند .در حالی که مجریان سایر سازمان ها در عمل از اختیار بیشتری برخوردارند و با هماهنگی مسئوالن
محلی به انجام فعالیتها مبادرت میورزند .مثالً احداث یک پارك محله ای و توسعه فضای سبز آن توسط شهرداری منطقه
و با هماهنگی شورای شهر به راحتی انجام می پذیرد .در حالی که در سازمان های آموزشی شیوه اجرا به گونه ای دیگر است.

-

سازمانهای غیرآموزشی در صورت تولید کاالی نامرغوب و یا اراده خدمات بی کیفیت به زودی مشتریان خود را از دست
میدهند تا جائی که ممکن است حتی به تعطیلی کشانده شوند ،اما نزول کیفیت فعالیت های آموزشی در سازمان های
آموزشی گرچه ممکن است نارضایتی ایجاد نماید اما این رویداد با تأخیر مواجه است .تا آثار مترتب بر کاهش کیفیت خدمات
آموزشی هویدا گردد سالها طول میکشد و در این میان فرصتهای زیادی از بین می رود که غیر قابل جبران است.

-

خسارات مترتب برعملکرد های نامطلوب در سازمان های آموزشی و غیر آموزشی قابل مقایسه نیست .خسارات ناشی از کم
کاری و یا افت کیفیت کاال ها و خدمات در ساز مان های غیر آموزشی به مراتب از خسارت ناشی از کاهش کیفیت خدمات
آموزشی در سازمان های آموزشی کمتر است .وجود مشکل در سازمان های آموزشی نسل آینده را با مشکالت عدیده مواجه
می کند در حالی که زمان هم از دست رفته است و غیر قابل جبران است .در حالی که یک شرکت تولید کننده اتومبیل با
مشاهده عیب و اشکال در محصول تولیدی ،فوراً فراخوان زده و نسبت به جمعآوری قطعات معیوب و اصالح آنها اقدام

می

نماید.
-

سازمان های غیر آموزشی در یک محیط رقابتی فعالیت می کنند و به خصوص در حوزه صنعت و بازرگانی هدف آنها کسب
سهم بیشتری از بازار می باشد در حالی که سازمان های آموزشی گرچه مورد قضاوت فراگیران و جامعه و اولیای دانش آموزان
قرار می گیرند اما رقابت میان آنها به شدت سایر سازمان ها نیست.
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-

در سازمان های آموزشی دانش سرمایه عظیمی می باشد در حالی که در سایر سازمان ها دارائی های سنتی اهمیت بیشتری
دارند .توجه به مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی در سازمان های آموزشی بسیار مهم است .در حالی که در سایر سازمان
ها دارائی های فیزیکی و سنتی در اولویت اول هستند و مدیریت سرمایه های فیزیکی درآنها حائز اهمیت می باشد.

-

ساختار سازمان های آموزشی بیشتر ارگانیک می باشد در حالی که ساختار سایر سازمان ها به یک ساختار مکانیکی تمایل
دارد .ساختار سازمان های آموزشی تمایل به ساختار غیر رسمی ،افقی و از مدیران عملیاتی به سوی مدیران عالی (از پائین
به باال) دارد .در حالی که ساختار سازمان های غیر آموزشی متمایل به ساختار رسمی ،عمودی و از مدیریت عالی به سمت
مدیران عملیاتی ( از باال به پائین) دارد.

-

همانطور که جوامع دارای فرهنگ هستند سازمان ها نیز فرهنگ خاص خود را دارند .فرهنگ یک سازمان آموزشی با فرهنگ
حاکم بر یک سازمان نظامی یا تجاری تفاوت دارد .فرهنگ هر سازمانی بر اساس فلسفه ،نظام عقیدتی ،ارزشها ،باورها،
مفروضات ،انتظارات و هنجارهای آن شکل می گیرد  .فرهنگ سازمانی مفهومی نرم و کلی با پیامدهایی سخت دارد  .فرهنگ
سازمان با عملکرد نهایی اعضای آن رابطه دارد .

-

فرهنگ حاکم بر سازمان های آموزشی ،فرهنگ ارگانیکی است .در این فرهنگ که منطبق بر الگوی اقتضائی است باور های
مشترك عموماً برساختار غیر رسمی است .تأکید برنتیجه و عملکرد است نه وسیله و ابزار کار .تعامالت کاری افقی است .مرکز
مشروعیت و پذیرش در جایی است که مهارت ،شایستگی و تخصص وجود دارد .اما در سازمان های غیر آموزشی فرهنگ
مکانیکی حاکم است .باور های مشترك متوجه ساختار رسمی است .قوانین و مقررات ،روشها و رویه های استاندارد حاکم
است .تعامالت کاری عمودی است .مرکز مشروعیت و پذیرش در باالی سازمان وجود دارد.

 -3سیاستگذاری حرفهای آموزشی در هزاره سوم
آموزش و پرورش به عنوان مولفه ای تاثیرگذار در آینده کشورها ،دارای پیچیدگی روابط و تعامالت و تغییر عومل محیطی است
و توجه به آن مستلزم مالحظات زیادی است .نظام آموزش و پرورش به عنوان یک نظام اجتماعی تعریف شده است( .همتی و
همکاران .)13۸4 ،اطراف انسان امروز را مسائل مختلفی احاطه کرده است .که هر کدام به نوعی آینده بشر و نظام اجتماعی او را
دستخوش تغییر ساخته است .سرعت تغییرات ،عمق تغییرات و تنوع آنها موجب شده است این وضعیت بر روی تشخیص و درك
عمومی ،دریافت اطالعات ،ارزیابی راه حل های ممکن و نحوه اجرای آنها اثر بگذارد(دانش فرد .)132۸ ،در این فضای پر ابهام،
سیاست گذاری کاری بس دشوار است .مسائل امروز نسبت به گذشته بسیار پیچیده ترند و سیاست گذاری باید توان رویارویی با این
پیچیدگی ها را داشته و عمق آنها را درك کند .خط مشی گذاری در دنیای امروز باید هر چه بیشتر به سمت حرفه ای شدن پیش
رود.
ویژگیهای سیاست گذاری حرفه ای( :دانش فرد)132۸ ،
 -1آینده نگر بودن و درك تغییرات
 -2برنامه ریزی اقتضایی و به کارگیری روش های متناسب
 -3برون نگری و درك شرایط پیرامونی برای تصمیم گیری بهتر
 -4دست یابی ،به جامعیت از طریق سیاست ها ،مشورت و دریافت باخورد
 -۱پیوستگی

 -6ارزیابی کردن و بررسی مجدد
 -0درس گرفتن از تجربیات و ذخیره سازی دانش و مدیریت آن
برای بهبود سیاست گذاری حرفه ای الزم است حداقل در چهار زمینه زیر تمرکز صورت گیرد:
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الف) بررسی دقیق و گروهی :این بررسی به منظور بررسی ضرورت و وظیفه های اساسی نهادهای سیاست گذاری صورت می
گیرد که معموالً سیاست گذاری برای شناخت راه های کاربری بهبود را نیز شامل می شود .این بررسی ها توسط گروه های حرفه
ای و با تجربیات مرتبط با تیم های ترکیبی صورت می گیرد.
ب) پیوستگی حوداث یادگیری :برای سیاست گذران سمینارها ،گفتگوهای آزاد ،سیستم پیشنهادهایی که بتواند تجربیات بیرونی
را برای فهم بهتر تاثیر خط مشی ها نشان دهد از راه های یادگیری محسوب می شود.
ج) حوضچه های دانش :تشویق کردن شهروندان و متخصصان در به اشتراك گذاشتن دانش و اطالعات خود و درگیر کردن ذی
نفعان در سیاست گذاری که باعث ایجاد اطالعات مفید و پشتوانه ای برای بهبود بلند مدت در خط مشی می شود.
د) بکارگیری کاربردی ترین سیاست ها به منظور به کارگیری رویکردهای جدید در سیاست گذاری و فرآیندهای آن دانش
جدید سیاست گذاری باید نوعی خودآگاهی را در نظام سیاست گذاری به وجود آورد به طوری که سیاست گذران قبل از آنکه
مشکالت بروز کند از عالئم و ن شانه های آن پی به وجودشان برده و سعی در حل و فصل آنها داشته باشند .در این صورت سیاست
گذران می تواند در تصمیم گیری رویکردی آینده نگر و فراکنشی داشته باشند و به جای آنکه منتظر حوداث بنشینند تا در مقابل
آن واکنش نشان دهند قبل از بروز هر وضعیت نامطلوبی از وقوع آن جلوگیری و تقسیمات مناسب و رضایت بخش را اتخاذ نمایند.
یکی از ویژگی سیاست گذاری حرفه ای خود آگاهی نظام سیاست گذاری است .خود آگاهی شناخت دقیق و درست نگرش ها،
عقاید ،اندیشه ها مهارتها و کاستی های خود است .دانش جدید سیاست گذاری باید نوعی خود آگاهی را در نظام سیاست گذاری
بوجود آورد بطوری که قبل از بروز مشکالت به عالئم و نشانه های آن پی بردن و در حل و فصل آن تالش کنند.
-

انعطاف پذیر میباشند

-

از انتقاد نمی ترسند

-

به ارزش ها و اعتقادات غالب اجتماعی آگاهی کامل دارند و از آن دفاع می کنند

-

بر اساس همکاری و مشارکت تدوین می شوند.

از دیگر ویژگی های نظام سیاست گذاری حرفه ای یادگیرنده بودن آن می باشد .سیاست گذاری یاد گیرنده نوعی نگرش جدید
درباره نظام های خط مشی گذاری و تصمیم گیری است که نقش های اصلی را به عهده اعضای سازمان می گذارد .یادگیرنده بودن
سیاست گذاری ،راهی نوین در اندیشیدن نسبت به فرآیند سیاست گذاری ،ساختار خط مشی ها و زیر نظام های آن می باشد .این
تفکر به سیاست گذاری ،ساختار خط مشی ها و زیر نظام های آن می باشد .این تفکر به سیاست گذران کمک می کند چگونه از
فرصت ها استفاده کنند و بحران ها را اداره نمایند .اگر سیاست گذاری به نظامی یادگیرنده تبدیل شود همه افراد در تشخیص و
حل مسائل درگیر بوده و سازمان بدان وسیله می تواند تجربه های جدیدی بیاموزد و توانایی های خود را افزای دهد .تحول محیط
یادگیری نظام سیاست گذاری را ضروری می سازد زیرا تصمیم ها باید با شناخت محیط همراه بوده و با عوامل خارجی هماهنگی
داشته باشند .شناخت هدف ،رهبران اندیشمند ،تغویض اختیار به کارکنان و آموزش آنها و مشارکت کامل در اطالعات از جمله
راهکارهای است که به ایجاد و استقرار نظام های یادگیرنده کمک می کنند.

 -4سیاست گذاری حرفه ای آموزشی مبتنی بر دانایی
سیاست گذاری دانایی محور می تواند به مفهوم حاکمیت علم و روش های نگرش های علمی در تمام مراحل مطالعه ،تدوین،
اجرا و نظارت و ارزشیابی برنامه های توسعه ملی باشد .در این پارادایم کلیه فرایندهای سیایت گذاری تحت الشعاع یک ارزش
محوری به نام «دانایی» قرار گرفته است (کریمی .)1324 ،در جهان امروز دانش علمی بیش از پیش مورد نیاز سیاست گذران بویژه
سیاست گذران آموزشی می باشد و دانایی باید نقش اساسی در تدوین سیاست ها و راه حل ها ایفا کند.
سیاست گذاری دانایی محور که از سال  1۸۸6مطرح شده و محصول عوامل زیر است ( :نامه آموزش عالی شماره )3
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سال سوم ،شماره دو(پیاپی :ده) ،تیر 9317

-

گسترش فعالیت های مبتنی بر دانایی

-

توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات

-

ارتقای ارزش افزوده دانایی و اطالعات در فعالیت های
اجتماعی و اقتصادی

-

روند شتابنده جهانی شدن فرایندهای اجتماعی

-

حمایت جدی دولت ها از حق مالکیت معنوی

-

برجسته شدن نقش و جایگاه بنگاه های دانش

-

رشد تقاضای دانایی در فعالیت های تولیدی

پیش نیازهای سیاست گذاری حرفه ای آموزشی مبتنی بر دانایی :پی ریزی نظام سیاست گذاری مبتنی بر دانایی نیازمند
مقدمات زیر می باشد:
-

شکل گیری دولت «دوست دانش» و حامی دانایی

-

دفع مدافع جریان آزاد اطالعات

-

تقویت تحقیق و پژوهش در کلیه شئون زندگی اجتماعی

-

ایجاد مکانسیم هایی برای افزایش سرعت و سهولت در تبدیل دانش نظری به دانش کاربری و فناوری

-

ایجاد نظام هایی برای انباشت و مستند سازی دانایی

-

تحول اساسی در نظام آموزشی کشور با تکیه بر خالقیت ،نوآوری ،جستجوگری و تفکر سازمان یافته

-

استقالل علمی و مرکز تولید دانش و دموکراتیزه شدن نظام تصمیم گیری(نیازآذری)13۸1 ،

عالوه بر موارد فوق سیاست گذاران آموزشی در هزاره سوم برای تطابق سازنده با تغییرات آتی در جامعه دانایی محور نیازمند
بهره مندی از بصیرت هایی است که می توان به موارد ذیل صورت گردد.
بصیرت قانونی -بصیرت مهارتی -بصیرت پژوهشی -بصیرت تکنولوژی -بصیرت تشکیل سمینارها جهت آگاهی فردی -بصیرت
یادگیری در دنیای واقعی -بصیرت در امر کیفیت تدریسی -بصیرت چگونگی کاربست وسعت منابع یادگیری -بصیرت درك جهانی
و ملی ماندن(ایمانی و همکاران)132۱ ،
همچنین عالوه بر داشتن بصیرت های فوق ،شناخت و رفع چالش های اشتراك دانایی ،اساسی ترین نیاز پیاده سازی مدیریت
دانایی است .امروزه واحدهای تحقیق و توسعه به عنوان بخش استراتژیک و دانایی محور سازان محسوب می شوند از این رو این
بخش ها نیازمند نگاه دقیق تر و حساس تر از نظر چگونگی مدیریت دانایی هستند .در زیر به برخی از چالش های فراروی سیستمهای
مدیریت در واحدهای تحقیق و توسعه اشاره می شود:
 -1علم راه اندازی ساز و کارهای تدوین دانایی

 -۱عدم درك ارزشمندی دانایی

 -2کمبود محركهای و انگیز جهت اشتراك دانایی

 -6کمبود آگاهی مشتریان در مورد دارایی دانایی محور

 -3بی توجهی به منابع دانایی خارج از سازمان
 -4علم کارآیی سیستم انتقال دانایی

سازمان
 -0عدم هماهنگی ما بین سیستم های دانایی محور

کسی بطور قطع نمی تواند ابراز کند که قرن بیست و یکم دارای چه ویژگی هایی خواهد بود .آنچه مسلم است این است که
دنیا مانند هزاران سال قبل ،روال آرام و کندی نخواهد داشت و بسی جای امید است که انسان با تکیه بر هوش و تفکر خود که از
ویژگی های ستایش شده او در قرآن کریم می باشد ،راهکارهایی در برابر موانع آن قرن بیابد اما آنچه که بنطر می رسد آموزش و
پرورش با چهار مسئله مهم در قر ن بیست و یکم مواجه خواهد بود که اگر از هم اکنون درصدد پاسخ قاطع برای آن نباشد نگران
کننده خواهد بود:
-1
-2
-3
-4

جمعیت فزاینده دانش آموزی و برنامه ریزی دقیق و پیش نگر
کیفیت آموزش و استانداردهای علمی جهانی و بومی
افزایش بهره وری در همه ابعاد
مطالعات تطبیقی و تحول بر مبنای زمان و ضرورت و فرهنگ
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محیط آینده به دلیل دو نیاز و خصوصیت اول تنوع و دوم تغییر و تحول سریع ،شکل و عوامل اصلی ساختار تصمیم گیری
آینده را تعیین می کند .براساس این دو خصوصیت ،توزیع تصمیم گیری ،دانش تصمیم گیران ،اطالعات برای تصمیم گیری ،تصمیم
گیری خالق و تصمیم سازی ،استفاده از انسانها و تفکر آنها برای تصمیم گیری و در نهایت سرعت تصمیم گیری ،عوامل محوری
ساختار تصمیم گیری نظام آموزشی آینده را تشکیل می دهد .در این راستا چهار دسته از افراد در امر آموزش موثر هستند .اول
سیاست گذاران کالن و دولت مردان ،دوم مجریان و مربیان و کادر آموزشی ،سوم فراگیران و چهارم خانواده و اطرافیان
فراگیران(مجیدی.)1308 ،

 -5آینده پژوهی
عالقه وافر انسان به اطالع از آینده به گذشته های دور بر می گردد .این نیاز ذاتاً در وجود هر انسانی نهفته است که بتواند به
اطالع از آینده جهت گیری زندگی خود را انجام دهد .نمونه بارز آن را می توان در تاریخ و با توجه به نقش و جایگاه واالی پیشگویان
و کاهنان مطالعه نمود .در جهان امروز اگر چه هنور عامه مردم به این پیشگویی ها و آینده بینی ها اعتقاد دارند ولی تعریف فعلی
آینده نگری شرح دیگری است .از اواسط قرن بیستم مق وله آینده فکری و آینده پژوهی کم کم به شکل دانشی استراتژیک در آمد
که از طریق آن دولت ها می توانستند اهداف میان مدت و بلندمدت خود را ارزیابی کرده و در جهت بدست آوردن یا تهیه امکانات
الزم برای آن تالش کنند .زمانی که دولت ها یا مردم درك بهتری از آینده داشته باشند فرصت های بهتری برای خلق آینده بهتر
خواهند داشت و می توانند با عملکرد خویش تأثیر مثبتی روی روند آینده داشته باشند.
آینده نگری ها همواره از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته اند ولی آینده نگری مورد نظر ما تاریخ چندان طوالنی ندارد و در واقع
پدیده ایست که پس از جنگ جهانی دوم در میان سایر علوم سر برآورد .همچنین اولین رشته تحصیلی در زمینه آینده نگری در
دانشگاه میل به وجود آمد متعاقب آن انجمن ها و گروه های پژوهشی مختلفی در زمینه آینده نگری در اواخر دهه 61و اوایل دهه01
بنیان نهاده شدند .در یک تعریف ساده و در عین حال بسیار ژرف آینده پژوهی علم و هنر کشف آینده شکل بخشیدن به دنیای
مطلوب فردا عنوان شده است (ملکی فر و دیگران ) 132۱ ،آینده پژوهی که از آن به عنوان یک علم تمدن ساز یاد می گردد ،گونه
ای از علوم نرم است که مغز این خانواده از علوم و فناوری ها را تشکیل می دهد .دو رویکرد اساسی در علم آینده پژوهی وجود دارد:
رویکرد اول را پیش بینی می نامند .این رویکرد به دنبال آینده و نه صرفاً پیش گویی آن است ( احمدپور داریانی و مقیمی.)1322 ،
رویکرد دوم که در چند دهه اخیر به آن توجه ویزه ای شده است و در جایگاه بسیار مهمی قرار دارد آینده نگاری است .در این
رویکرد پارادایم اصلی شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا است لذا آنچه در قبال اینده مهم است تعالی آن است و نه پیش بینی
آن (ملکی فر و دیگران.)132۱ ،

 -9-5اهمیت و ضرورت آینده نگری
با ظهور جامعه اطالعاتی رقابت فزاینده بین کشورها ،حرکت های منطقه ای و به دنبال آن تغییرات جامعه سازمان ها را متوجه
این مطلب نموده است که برای تضمین بقای خود نیازمند پیش بینی تغییرات احتمالی و واکنش مناسب به آن تغییرات هستند.
بنابراین اهمیت و ضرورت و آینده نگری را می توان به بشرح فهرست ذیل نام برد( :حمیدزاده و فتحی واجارگاه)1322 ،
 -1ارزیابی توان نیل به مأموریت ها سیاست ها ،هدف ها و لحاظ عوامل محیطی در میزان تحقیق آنها از شرایط مهم و
اولیه پیش بینی به شمار می رود.
 -2برای تضمین حیات بلند مدت سازمانها ترسیم افقهای بلند مدت برنامه ها و پیش بینی فعالیت ها ضروری است.
 -3شناخت محیط آتی و تبیین عوامل موثر آن با پیش بینی امکان پذیر می شود.
 -4آینده نگری موجب سنجش نتایج و پیش بینی عواقب کارها و مانع از بروز مشکالت سازمانی می شود.
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 -۱ترسیم چشم انداز تعهدی نسبت به آینده ایجاد می کند و از پافشاری نسبت به اجرای رهنمودهای وضع موجود
سازمان های می کاهد.
 -6شناخت آینده و اهمیت آن می تواند راه گشای خوبی برای تربیت نیروهای مقابله کننده باشد.

 -2-5ویژگیهای یکی دیدگاه آینده نگر
ادوارد کورنیشن در هفت جمله ،هفت آموزه اصلی برای آینده نگری را مطرح کرده است و بطور خالصه و مفید ،روش ها و
ویژگی های آینده نگری را به بهترین وجه بیان نموده است .این هفت آموزه عبارتند از:
 -1آماده شدن برای آنچه که در آینده با آن روبرو می شویم
 -2پیش بینی و گمانه زنی نیازهای آینده
 -3استفاده از اطالعات ناقص در نوعی لزوم اطالعات ناقص بهتر از بی اطالعی مطلق است
 -4همواره انتظار موارد غیر منتظره را داشته باشیم
 -۱به جای افق کوتاه مدت ،افق بلند مدت را در نظر داشته باشیم.
 -6به طور کارا و ثمر بخش تحلیل کنیم
 -0از گذشته همواره درس بگیریم.
در مجموع میتوان آینده را به سه گروه اصلی تقسیم بندی کرد:
 -1آینده متحمل :در نظر گرفتن رویدادهایی که بیشترین احتمال را برای وقوع در آینده دارند .این رویدادها می توانند به
صورت بسط روندهای گذشته در آینده به طریق مختلف در نظر گرفته شوند.
 -2آینده ممکن :در نظر گرفتن کلیه رویدادها اعم از بد ،خوب محتمل و یا ضعیف االمکان که می تواند در آینده اتفاق بیفتد.
 -3آینده ارجح :در نظر گرفتن مطلوب ترین رویدادها برای وقوع در آینده هدف اصلی در یک بررسی آینده نگر ،تبدیل آینده
مطلوب و ارجح به آینده محتمل است که این مهم با تجسم شفاف از آنچه که می خواهیم خلق کنیم و سپس تخصیض
منابع ،انرژی ،زمان و  . . .در جهت خلق آن ،سیر خواهد شد.

 -3-5دورههای زمانی مطالعات آینده نگر
برای انجام مطالعات آینده نگر دوره های زمانی مختلفی وجود دارد که در واقع میزان نفوذ در آینده را در قالب  ۱دوره در نظر
گیرنده این تقسیم بندی که مورد توافق اکثر متخصصین فن نیز می باشد توسط ارل ژوزف عنوان شد:
الف) آینده نزدیک :برای دوره زمانی از هم اکنون تا سال آینده.
ب) آینده کوتاه مدت:از هم اکنون تا  ۱سال آینده
ج) آینده میان مدت :از هم اکنون تا  ۱تا 21سال آینده
د) آینده بلند مدت :از هم اکنون تا  21تا  ۱1سال آینده
هـ) آینده بسیار دور :از هم اکنون تا بیش از  ۱1سال آینده

 -4-5روشهای مطالعات آینده نگر
به دلیل اینکه آینده هنوز به وقوع نپوسته ،آینده پژوهان ناچار هستند که برخی روش ها را که نوعاً با روش های علمی و سنتی
به کار رفته برای مطالعه امروز و گذشته به کار می رود ،متفاوت هستند برای کار برگزینند .روش های مورد نظر در بحث مطالعات
آینده نگری طیفی از روش های کمی تا روش های خالقانه و یا ترکیبی از این دو را در برمی گیرد .در ذیل به بررسی تعداد محدودی
از آنها پرداخته می شود (محمودی.)132۱ ،
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 -1روش استناج روند :1این روش به انعکاس روندهای گذشته به آینده در دوره های زمانی معین می پردازد .در این روش فرض
بر این است که آینده تعمیی از گذشته و حال است.

 -2هئیت کارشناسان :دیدگاه های آینده بر پایه قضاوت از سوی گروهی از متخصصین انتخاب و با در نظر گرفتن
اطالعاتی که به باور ایشان موضوع مورد عالقه ایشان را تحت تأثیر قرار می دهد و نتایج مورد نظر را با دانسته های ایشان
ترکیب می کند مورد نظر قرار می دهد .هیچ مدل رسمی خاصی در این مورد به کار نمی رود و هیچ کدام از کارشناسان
طبیعتاً اطالعات و شیؤه های یکسانی را به کار نمی برند اما در بسیاری از مواقع این روش بسیار خوبی را از آینده بدست
می دهد .تجربیات و بحث های نظری داللت برآن دارند که در این روش از نظر ۱تا 21به تو از کارشناسان استفاده می
شود.
 -3روش دلفی :2شاید بتوان گفت این روش از تعریف ترین روش های موجود در خصوص آینده نگری است .روش
دلفی را می توان به سادگی به عنوان تکنیک ذهن انگیزی یا مشکل گشایی گروهی ساختار یافته در نظر گرفت .فرض
اولیه در این روش این است که هم رایی و هم نظری بین گروهی از کارشناسان راهنمای بهتری نسبت به وضعیت نظرات
منفرد است.
 -4روش پیشنمایی :3هدف این روش کشف الگویی در داده ها مربوط به گذشته و سپس استناج از این الگو برای آینده است.
این روش یعنی روشی پیش نمایی زمانی به کار رود که:
-

اطالعات گذشته در خصوص تغییر مورد نظر در اختیار باشد

-

اطالعات قابل کمی شدن باشند

-

فرضیات و مستدل و مقتضی در خصوص الگوسازی ادامه وضعیت گذشته به آینده وجود داشته باشد.

 -۱روش مشاوره :4راهکار مشاوره مجموعهای از مصاحبهها و گفتگوهای افراد را در بر می گیرد .در حال حاضر فناوری انتقال
اطالعات با ابزار مختلف از قبیل اینترنت امکان جدید است .را برای ارتباط مستمر افراد با یکدیگر فراهم ساخته که میتواند سطح
روبه گسترش مشارکت افراد را از راه دور امکان پذیر کند .این باعث می شود گروههای فکری و کاری خیلی سریعتر به توافق و
اجماع نظر در خصوص مسائل مطرح شده دست یابند .از جمله مزایای این روش می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
-

روش انعطاف پذیر و مناسب برای درك و درست از یک مسئله است

-

امکان دخالت دادن افراد در مقیاس وسیع باعث جذاب شدن موضوع جهت ترویج و انتشار نتایج پیش بینی می شود.

-

امکان نتیجه گیری سریع در قبال طرح سریع مسئله.

 -6ارزیابی

اثرات اجتماعی:۱

در این روش چگونگی تاثیر پیشرفت و بررسی قرار می گیرد .در این خصوص نیز توصیه کارشناسان

بر این است که قبل از انجام هر پروژه و یا پیاده سازی یک نظام جدید ،تبعات و اثرات آن روی گروه های اجتماعی بطور دقیق مورد
بررسی قرار گیرد تا از میزان خسارت اجتماعی و پیامدهای منفی آن کاسته شود و جنبه های مثبت آن تقویت شود.
 -0فناوری های حیاطی :6در این روش کارشناسان حق در خصوص فناوری های جدید و اولولیت تجسیران به موارد مهم تر به
منظور تهیل در بحث و بررسی روی اثرات آنها و ارایه راهکار علمی و عملی به منظور بطور توسعه آنها به ارایه نظر می پردازند .دو
گروه عمده و اصلی تحلیلی تکنولوژی عبارتند از:
1

- Trend Extrapolation
- Delphi
3 - Projection
4 - Consultation
5- Social Impact Assessment
6- Critical Technologies
2
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گروه اول :پیش بینی تکنولوژی :در این روش پیشرفت های تکنولوژی یکی که احتمال رخداد فراوانی در آینده دارند و همچنین
زمان وقوع آنها ،پیش بینی می شود .در واقع با انجام این پیش بینی از هم اکنون زمینه رسیدن به آن نقظه هدف فراهم می آید.
گروه دوم ارزیابی اثرات تکنولوژی :این روش به بررسی نوع و چگونگی و میزان اثر فناوری های جدید روی محیط زیست و
اجتماع می پردازد و در واقع به نوعی بستر سازی الزم برای ایجاد آن را فراهم می کند .این روش به برنامه ریزی کمک می کند تا
الگوهای الزم برای رسیدن به تکنولوژی های مدرن آینده در جامعه و محیط زیست پیاده سازی می شود.
از دیگر روشهای مطالعات آینده به موارد ذیل اشاره کرد:
-

سناریو نویسی
مدلسازی
درخت وابستگی

-

تحلیل ساختار شناسی
تحلیل فراگیر

نتیجه گیری
سازمان های آموزشی همانند سایر سازمان ها دارای اهداف ،ساختار ،فرایند سیاستگذاری ،برنامه ،منابع انسانی و فیزیکی می
باشند .اما سازمان های آموزشی ماهیت و ویژگی های منحصر به فردی دارند که آنها را از سایر سازمان ها متمایز می سازد .اهداف
سازمانهای آموزشی که غالبا ًمبهم و غیر قابل اندازه گیری است ،سایر مؤلفه های سازمانی را دستخوش تغییراتی نموده که باعث
تمایز سازمانهای آموزشی با سایر سازمانها شده است .مسئولیت عمده سازمان های آموزشی ،تعلیم و تربیت عمومی نیروهای
انسانی است که بتوانند مهارتهای زندگی را بیاموزند و به عنوان یک شهروند در جامعه زندگی کنند .همچنین کمک به رشد و
توسعه تحقیق و پژوهش ،تأمین منابع انسانی مورد نیاز سایر دستگاه ها از وظایف سازمان های آموزشی محسوب می شود .در سطح
آموزش عالی نیز تأمین و تربیت نیروهای انسانی متخصص مورد نیاز جامعه ،تولید دانش و گسترش تحقیق و پژوهش و فناوری
برعهده این سازمان ها می باشد .لذا رشد و پردازش انسانها برعهده سازمان های آموزشی است در حالی که افزایش کمی و کیفی
تولید محصوالت و خدمات وظیفه سایر سازمان هاست .چنانچه بخواهیم خروجی نظام آموزشی توانمند سازی فراگیران به عنوان
نیروی انسانی کارآمد باشد باید درك درستی از آینده داشته و سازمان و آموزش و عناصر مربوطه را متناسب با آن طرحریزی نماییم.
لذا می بایست تالش کرد تا برای مقابله با جهان فردا انسان های شایسته خلق نماییم.
نظام آموزش باید متوجه آینده باشد و به چنین چشم اندازهای آینده بنگرد چرا که علم شناخت نسبت به آینده نمی توان
ورودی های نظام آموزشی را برای دنیای ناشناخته فردا تربیت کرده و آماده سازید .لذا با اهمیت ترین مبانی های سیاست گذاری
حرفه ای در نظام آموزشی پیش بینی وقایع و فعالیت هاست .پیش بینی در چارچوب سیاست گذاری حرفه ای و استراتژیک به
منظور ایجاد حیات دراز مدت و ترسیم افق برنامه ها ،فعالیت ها و منابع در هر نظام الزم و ضروری است .بنابراین از آنجایی که
آینده پژوهی در نظام آموزش و پرورش با رو یکرد آماده سازی فراگیران و پاسخگویی به نیازهای جامعه در آینده و تربیت نسل های
آینده براساس آموزه ها و ارزش های ملی باشد ضروری است در کلیه حوزه ها و به اشکال مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به مطالب ذکر شده و تاثیر آینده پژوهی بر تصمیم گیری و سیاست گذاری حرفه ای در نظام آموزشی توجه به موارد
ذیل پیشنهاد می گردد:
 -1تعریف و ارائه آینده های مطلوب و مرج نظام آموزشی
 -2ارائه تصویری از وضعیت فن آوری یادگیری و تاثیر آن بر فعالیت های آموزشی
 -3کشف و معرفی موقعیت های جدید ناشی از تغییرات محیطی در حوزه نظام آموزشی بویژه آموزش و پرورش.
 -4بررسی و آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی ناشی از شرایط جدید آموزش و پرورش
 -۱انعطاف پذیری و قابلیت سازگاری باال در ساختار نظام آموزش و ماموریت ها با هدف کنترل آسیب ها
 -6بازنگری مستمر در راهبردها و اهداف نظام آموزشی و آموزش و پرورش
 -0نیاز سنجی و تعیین نیازمندی های نوین نظام آموزش و پرورش با توجه به تغییرات شتابان محیطی
۱0
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 -2ارائه تصویر مناسب از آینده اقتصادی بازار کسب و کار آموزش و پرورش
 -۸ارتقاء فرایند یاد دهی -یادگیری – با در نظر گرفتن مبحث آینده پژوهی
 -11نوسازی در حوزه برنامه ریزی آموزشی و درسی ،در حوزه طراحی آموزشی و درسی و حوزه سیرت و سیاست گذاری
آموزشی
در پایان می توان گفت که واقعیت این است که مبحث آینده نگری در نظام آموزشی تا حدودی قلمرویی ناشناخته در حال
تکامل و نسبتاً با پژوهش های کمی باقی مانده است .از این رو با بررسی عناصر نظام آموزشی ،اصول آینده نگری و آینده پژوهی
کمتر دیده می شود .در این راستا الزم است سیاست گذاری حرفه ای بر توجه به مسائل موضوعات نوین و نوظهور و بررسی عدم
قطعیت و انجام در آینده پرداخته و رصد متغیرها و عناصری که در آینده نظام آموزش نقش ایفا می کنند به این حوزه اهتمامام
ویژه بورزند.
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احمد پور داریانی ،محمود؛ مقیمی ،سید محمد ( ،)1322مبانی کار آفرینی ،نشر سریرا ،چاپ هفتم.
ایمانی ،محمد تقی؛ آذرخش ،تقی؛ اسماعیل تبار ،مهدی ( ،)132۱مدیریت از آغاز تا پست مدرن ،تهران ،فرهنگ سبز.
حمیدزاده ،محمد صادق؛ فتحی واجارگاه ،کورش ( ،)1322آینده نگری در نظام آموزشی با رویکرد سازمانی ،مجله راهبردهای
آموزشی ،دوره  ،2شماره  ،1بهار.
دانش فرد ،اله کرم ( ،)1323خبرنامه داخلی مطالعات و آموزش نیروی انسانی دانشگاه مردادماه ،شماره .0
کریمی ،فریبا؛ اندیشمند ،ویدا؛ موسوی فرانک ( ،)1324سیاستگذاری در آموزش و پرورش (تا هزاره سوم) ،شیراز :انتشارات
فرامتن.
مجید اردوان ( ،)1321نظام برتر آینده ،آموزش و آموزش آینده ،تهران:نشر ترمه.
کریمی فریبا,سلیمی محمدرضا ،تفاوت سیاستگذاری در سازمان های آموزشی و غیرآموزشی ،همایش بین المللی مدیریت و
فرهنگ توسعه ،موسسه سفیران فرهنگی مبین ،13۸4 ،دوره دو.
محمودی ،بهزاد ( ،)132۱معرفی آینده نگرها و روشهای آن(سلسله گزارشهای آینده پژوهی شماره  ،)1مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
مکنون ،رضا ( ،)1306طرح ایران  1411افق ها و راهبردها ،فصلنامه رهیافت ،شماره .16
ملکی فر ،عقیل و دیگران ( ،)132۱الفبای آینده پژوهی :علم و هنر کشف آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا،
تهران ،اندیشکده صنعت و فناوری(اصف).
نظری زاده ،فرهاد؛ میرشاه والیتی,فرزانه ( ،)13۸1فرایند آینده نگاری منطق ها و داللت های آن برای تدوین چشم انداز از
آینده پژوهانه منطقه آزاد قشم و چشم انداز آینده ،قشم ،سازمان منطقه آزاد قشم.
نیاز آذری ،کیومرث؛اسماعیل شاد بهرهنگ؛ربیعی ،مجید ( ،)13۸1سیاستگذاری و فرایند خط مشی عمومی در نظام آموزشی،
انتشارات مهرالنبی.
نیاز آذری ،مرضیه ( ،)13۸1تعیین مولفه های آینده پژوهی جهت طراحی مدل در آموش عالی ،فصلنامه پژوهش های مدیریت،
سال بیست و سوم ،شماره  ،۸0زمستان.
همتی ،علیرضا؛ گودرزی ،محمد علی؛ حاجیانی ،ابراهیم ( ،)13۸4ضرورت آینده پژوهی در نظام های آموزشی ،فصلنامه آینده
پژوهی مدیریت ،سال بیست و سوم ،شماره ،113تابستان.
الوانی ،سید مهدی؛ شریف زاده فتاح ( ،)13۸3فرایند خط مشی گذاری عمومی ،تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
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تاثیر رفتار کارآفرینانه بر رقابتپذیری کسبوکارهای کوچک گردشگری
(مورد مطالعه :شهر شیراز)
علیرضا رجبی پور میبدی  ،9الهه حسینی  ،2علی عبدی جمایران  ،3زهرا
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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رفتار کارآفرینانه بر رقابت پذیری کسب و کارهای کوچک گردشگری در شهر شیراز
پرداخته است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها پیمایشی می باشد .جامعه
آماری تحقیق شامل  161نفر از مدیران کسب و کارهای کوچک گردشگری با استفاده از فرمول کوکران ،تعداد
 113نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند .ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته
می باشد که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  1٫۸تایید شد برای تجزیه و تحلیل دادههای
پژوهش حاضر در سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از  2نرم افزار  spssو  plsاستفاده شده است .نتایج پژوهش
نشان داد که بهره برداری از فرصت بر رقابت پذیری بنگاه تاثیر مثبت و معنادار دارد.
واژگان کلیدی :رفتار کارآفرینانه ،مزیت رقابتی ،کسب و کار کوچک

 -9مقدمه
رفتار کارآفرینانه یک سازه کلیدی در درك چگونگی ایجاد سازمان جدید توسط کارآفرینان است .رفتار کارآفرینانه را به عنوان
یک سازه قابل مشاهده و متفاوت از سایر مفاهیم مرتبط در نظر گرفته شده است .در مرور و بررسی ادبیات مربوط به این مفهوم ٬
مشاهده شده است که مفهوم رفتار کارآفرینانه ضعیف تعریف شده است و اغلب فاقد اعتبار است .(Bird et al. 2012) .عالقه مندان
به پژوهش در خصوص رفتار کارآفرینانه بر بهره برداری از فرصت و ایجاد ٬توسعه و رشد اولیه یک کسب و کار جدید متمرکز شده
اند .تمرکز بر این سازه ،از لحاظ نظری بر اقدامات قابل مشاهده افراد در راه اندازی یا مراحل اولیه ایجاد کسب و کار است .این
رفتارها پیامدهای بالفاصله از ویژگی ها ٬دانش ٬مهارت ها ٬توانایی ها ٬شناخت (به عنوان مثال ادراکات ٬تفکرات ٬مدلهای ذهنی)،
انگیزهها ،احساسات است .رفتار نیز دلیل بالفاصله فرد محور از پیامدهای ایجاد کسب و کار مخاطره ای است (مانند وجود ٬فروش،
محصوالت ٬بقا و رشد) .اهداف اساسی پژوهش بر رفتار کارآفرینانه به منظور توضیح ٬پیش بینی و کنترل (شکل دهی و تغییر) رفتار
در سطح فردی و تیمی است)).Bird et al. 2012
بنابرین با توجه به اینکه کارآفرینی سازمانی به عنوان راه حل بهبود رقابت پذیری بنگاهها در دنیای امروز معرفی شده
است) .(Covin & Miles,1999; kuratko & hodgetts,2004; Anu,2007و کارآفرینی سازمانی شامل پرورش رفتارهای
کارآفرینانه در سازمانی میشود که پیشتر تأسیس شده است .کارآفرینی سازمانی به این معنی است که سازمانها میتوانند
نوآوریهای مفید را با تشویق کارکنان برای فکر کردن ،توسعه دهند و به آنها برای تعقیب برنامههایشان ،آزادی و انعطافپذیری
۱۸

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

دهند ،بدون آنکه آنها را در باتالق دیوانساالری گرفتار کنند) .(Moghimi & Ramezan,2011رفتار کارآفرینانه در یک سازمان
موجود ٬مجموعهای از فعالیتها و اقدامات را در برمیگیرد که توسط افراد در سطوح مختلف انجام شده است و ترکیب تازهای از
منابع را برای شناخت و پیگیری فرصتها به کار می گیرد) .(Mair,2012در عصری که سازمان ها و محیط های کاری هر روز با
چالش ها و فشارهای زیادی روبه رو هستند و کارکنان این سازمانها بار کاری فراوانی را تحمل و با مشکالت ،دست و پنجه نرم می
کنند ،حمایت سازمانی شاید مرهمی مناسب برای این چالشها فشارها باشد .حمایت سازمانی ادراك شده میزان اهمیتی است که
سازمان برای تالشهای فرد و سالمت جسمانی و روانی وی قائل می شود و در شرایط استرس زا و سخت به وی کمک می کند و
در واقع میزان تعهدی است که سازمان در برابر کارکنان خود دارد .(Lino,2012( .رقابتپذیری با تعبیر توانمندی و تمایل ورود به
رقابت تعریف شده است .مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابتپذیری را مترادف با بهرهوری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت
از منبع انسانی ،سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف میکند) ) .Porter,2005بطور کلی رقابت پذیری در سه سطح ملی٬صنعت و
بنگاه مورد بررسی قرار میگیرد) .(Webster,2002که در پژوهش پیش رو تمرکز بر رقابت پذیری بنگاهها خواهد بود .با توجه به
اینکه رفتار کارآفرینانه و رقابت پذیری بصورت جداگانه در پژوهش های مختلف انجام گرفته اند پژوهش حاضر در نظر دارد تاثیر
رفتار کارآفرینانه را بر مزیت رقابتی کسب و کارهای کوچک بسنجد.

 -2ادبیات تحقیق
برخی از پژوهشگران رفتار کارآفرینانه را از نظر منابع ٬مرز و تغییر ابعاد تعریف کرده اند .رینولدز ٬)2110( 1این فعالیت ها از
نظر حضور در کسب و کار ٬پیاده سازی محصول ٬ساختار سازمانی -مالی ٬برنامه ریزی شخصی ٬آماده سازی شخصی و تمرکز بر
وظایف و محصوالت طبقه بندی کرده اند .دیویدسون ٬)2116(2به مفهوم سازی این مساله اقدام کرده است که بیشتر بر مبنای
تعریف شین و ونکاتارامان ٬)2112( 3است که بیان کرده اند؛ کشف و بهره برداری از فرصت برای بنگاه ها ضروری و حیاتی است.
فرآیندهای کشف به مفاهیم اولیه و توسعه آینده ایده های سرمایه گذاری اشاره دارد ٬در حالیکه بهره برداری مربوط به تصمیم
گیری به عملی کردن یک ایده کسب و کار و رفتارهایی که مرتبط با آن است ٬بر می گردد(.)Farmer et al. 2011
از نظر زهرا و دس ( )2111کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه ،به مثابه استفاده نوآورانه از منابع برای بهره گیری از فرصت هاست.
بدین ترتیب یکی از کامل ترین تعاریف در زمینه رفتار کارآفرینانه ،عبارتست از انجام فعالیت هایی توسط افراد (مثال در سازمان) از
طریق ایجاد و بهره برداری از ترکیبات نوآورانه ،به طوری که شناسایی و پیگیری فرصت ها ممکن شود ( & Mair,2005; Mair

 .)Marti,2006بیان این نکته ضروریست که در میان تمامی محققان مشهور این حوزه ،همواره موضوعات رفتار و قصد با هم مطرح
و بررسی شده است .در این بین برخی محققان نظیر ( )Gip & richy 2112 .و شاینر ( ،)211۸بروز رفتارهای کارآفرینانه را یک
پدیده ذاتی دانسته اند که از بدو تولد در برخی انسان ها وجود دارد .راچ و فرس ( ،)2110ویژگی های شخصیتی کارآفرینان را
بررسی کرده و شاخص های یک شخصیت کارآفرین را استخراج کرده اند .دسته ی دیگر پژوهش ها ،به بررسی کارآفرینی از منظر
یک فعالیت و رفتار پرداخته که قابل تکرار و انتقال است و نه یه متغیر شخصیتی ذاتی .بدین ترتیب دسته ی دیگری از پژوهش ها
با رویکرد رفتاری به وجود آمد که بهتر و محکم تر از دسته اول ،رویداد کارآفرینی و بروز رفتار کارآفرینانه را توجیه می کند .این
دسته ،معموال الگوهای قصد کارآفرینانه خوانده می شوند که بحث های بسیاری را برانگیخته است .کروگر )2111( 4معتقد که این
الگوها ،ابزار مناسبی برای توضیح رویداد کارآفرینانه هستند؛ اما از نظر ( ) .Azjeren2112و ( ) . Shayner211۸قصد ،مفهومی
می باشد که درست قبل از بروز رفتار اتفاق می افتد به طوری که آن را بهترین متغیر پیش بینی رفتار قاعده مند می دانند ،به ویژه
زمانی که بروز رفتار ،بسیار محدود و بدون قابلیت پیش بینی زمانی باشد.
1
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توسعه رفتارهای کارآفرینانه در سازمانها به عنوان ابزاری مهم در ترویج نوآوریها در سازمان است ( woollard & et al.

 .)2007چرا که کارآفرینی ،اساساً رفتار است ،از این رو یکی از مباحث مهم در بحث کارآفرینی ،تقویت رفتارهای کارآفرینانه می
باشد .افرادی که روحیه کارآفرینانه آن ها برانگیخته می شود اقدام به رفتارهای کارآفرینانه از جمله راه اندازی کسب وکار ،ایجاد
یک حرفه برای خود و دیگران و در نهایت ثبت اختراع به نام خود می کنند ( .)Clark,2004رفتار کارآفرینانه در سازمان ،به همه
فعالیت های مرتبط با کشف ،ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه اطالق می شود که توسط اعضای سازمان انجام
میگیرد ( .)Kuratko & et al. 2005اقدامات کارآفرینانه مدیران در رابطه با نیاز به ارائه و تفسیر فرصتهای کارآفرینانه است که
منجر به افزایش رقابتپذیری در حوزه ی کسب و کار فعلی است ( .)Hornsby & et al. 2009اقدامات کارآفرینانه در حوزه ترویج
رفتار کارآفرینانه در سازمان قرار دارد (.)Hornsby & et al. 2009
بنابرین با توجه به اینکه کارآفرینی سازمانی به عنوان راه حل بهبود رقابت پذیری بنگاهها در دنیای امروز معرفی شده است
(  )Covin & Miles,1999; kuratko & hodgetts,2004; Anu,2007و کارآفرینی سازمانی شامل پرورش رفتارهای کارآفرینانه
در سازمانی میشود که پیشتر تأسیس شده است .کارآفرینی سازمانی به این معنی است که سازمانها میتوانند نوآوریهای مفید
را با تشویق کارکنان برای فکر کردن ،توسعه دهند و به آنها برای تعقیب برنامههایشان ،آزادی و انعطافپذیری دهند ،بدون آنکه آنها
را در باتالق دیوانساالری گرفتار کنند ( .)Moghimi & Ramezan,2011رفتار کارآفرینانه در یک سازمان موجود ٬مجموعهای از
فعالیتها و اقدامات را در برمیگیرد که توسط افراد در سطوح مختلف انجام شده است و ترکیب تازهای از منابع را برای شناخت و
پیگیری فرصتها به کار می گیرد ( .)Mair,2002دو عامل اصلی سازمان یعنی بافت ساختاری و افراد و تمایالت آنها با یکدیگر
برانگیزاننده کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه هستند ( .)Zampetakis and Moustakis,2007پس میتوان توسعه رفتار کارآفرینانه
در سازمان را به عنوان راهکاری جهت بهبود توان رقابتپذیری کسب و کارها دانست .برخی پژوهشگران در پژوهشهای خود
مولفههای زیر را برای رفتار کارآفرینانه معرفی نمودهاند:

 .1تشریفات زائد اداری :دیوانساالری یکی از موانع رفتار کارآفرینانه است ٬در سازمانهای بوروکرات کارکنان سازمان مجبورند
از سیستم موجود پیروی کنند .بنابرین برای ایجاد سازمان کارآفرین ،ساختار سازمان ها ،باید به صورت کارآمد و منعطف در برابر
تغییرات محیطی بوده و مدیران به دور از بوروکراسی اداری مشوق روحیه رفتار کارآفرینانه کارکنان باشند).(Wollmann,2003
 .2تمایل به تغییر :یکی از ویژگی های رفتار کارآفرینانه فهم تغییراتی است که باید صورت گیرد و یا اینکه صورت گرفته است٬
کارآفرین تغییرات محیطی را به درستی درك کرده و خود را بر موج تغییرات قرار داده و با استفاده مطلوب آنها جهت تحقق اهداف
مورد نظر سازمان عمل میکند.
 .3فضای حمایتی :کارکنان زمانی می توانند کارآفرین شوند که ساختار سازمانی ،مشوق و حامی ایده کارآفرینانه شان
باشد).(Zampetekis &Moustakis,2007
 .4چشمانداز استراتژیک :چشمانداز استراتژیک به کارکنان این امکان را میدهد به صورت خالق و نوآورانه عمل کنند و برای
خلق آینده خود به صورت فعال تالش نمایند ().Zampetekis &Moustakis,2007
 .۱محیط کار پرانرژی :تغییرات و تحرك و پویایی محیط سازما نی افراد سبب بروز خالقیت و نوآوری در افراد می شود .اصالحات
در بخش های مختلف جامعه و تغییر و تحول و پیشرفت باعث ایجاد احساس نیاز برای بدست آوردن مهارت های جدید و اقدام
برای بهبود خدمات و اتخاذ تصمیم به تغییر در کارکنان سازمان می گردد).(Zampetekis &Moustakis,2007
رقابتپذیری با تعبیر توانمندی و تمایل ورود به رقابت تعریف شده است .مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابتپذیری را مترادف
با بهرهوری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منبع انسانی ،سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف میکند(.)Porter,2005
بطور کلی رقابت پذیری در سه سطح ملی٬صنعت و بنگاه مورد بررسی قرار میگیرد ()Webster,2002؛ که در پژوهش پیش رو
تمرکز بر رقابت پذیری بنگاهها خواهد بود.
رقابتپذیری سازمان از سوی بسیاری

از محققان به صورت مفهومی چند بعدی نگریسته شده

است( .)Ambastha&Momaya,2000در سطح بنگاه عوامل موثر بر رقابتپذیری را در دو دسته و در قالب رویکردهای مبتنی بر
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فناوری و رویکردهای مبتنی بر شایستگی تقسیم بندی میکنند( .)Booth & Philip,1998رقابتپذیری سازمان از سوی بسیاری
از محققان به صورت مفهومی چند بعدی نگریسته شده است )Ambastha&Momaya,2000).در سطح بنگاه عوامل موثر بر
رقابتپذیری را در دو دسته و در قالب رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکردهای مبتنی بر شایستگی تقسیم بندی میکنند (Booth
) .& Philip,1998ابعاد رقابت پذیری عبارتند از:

 .1قیمت :هرچه قیمت پایینتر باشد تمایل مشتری برای خرید بیشتر است
 .2کیفیت :شامل کیفیت فنی و ظاهری; در بخش ظاهری به عواملی چون زیبایی و طراحی بسته بندی اشاره دارد ٬و در بخش
فنی به قابلیت اعتماد به محصول (نظیر میزان عمر) پس از استفاده مشتریان اشاره دارد;

 .3انعطافپذیری (در کمیت و ارائه محصول جدید) :اشاره به توانایی شرکت در کاهش یا افزایش میزان تولید بر اساس تقاضای
بازار و نیز توانمندی شرکت برای ارائه محصوالت با تنوع زیاد برای جلب مشتریان از سطوح مختلف دارد;
 .4ارسال مطمئن :اشاره به میزان پایبندی شرکت در تعهداتی که در مورد تاریخ ارسال و سالمت کاال دارد;

 .۱چابکی و سرعت :اشاره به زمان تحویل محصول به مشتریان دارد .به نحوی که هرچه زمان تحویل کمتر باشد رضایت مشتری
بیشتر خواهد بود.
 .6موقعیت جغرافیایی :اشاره به محل قرار گیری شرکت دارد.
 .0نوآوری :اشاره به توانایی شرکت در انجام فعالیت های نوآورانه در تمام بخش ها
 .2رهبری و مدیریت :اشاره به توانمدی مدیریت و رهبری در شرکت دارد.
 .۸منابع :به کیفیت مناسب و قابلیت دسترسی به صرفه منابع اشاره دارد.
 .11قابلیت فناوری :به توانایی شرکت دربهروه وری از فناوری روز دینا ٬که این امر به کمک تبلیغات سبب جلب اعتماد مشتری
به شرکت میگردد).(Zandhessami & Ashtianipour, 2012
توسعه رفتارهای کارآفرینانه در سازمانها به عنوان ابزاری مهم در ترویج نوآوریها در سازمان است ( woollard & et al.

 .)2016چرا که کارآفرینی ،اساساً رفتار است ،از این رو یکی از مباحث مهم در بحث کارآفرینی ،تقویت رفتارهای کارآفرینانه می
باشد .افرادی که روحیه کارآفرینانه آن ها برانگیخته می شود اقدام به رفتارهای کارآفرینانه از جمله راه اندازی کسب وکار ،ایجاد
یک حرفه برای خود و دیگران و در نهایت ثبت اختراع به نام خود می کنند ( .)Clark,2014رفتار کارآفرینانه در سازمان ،به همه
فعالیت های مرتبط با کشف ،ارزیابی و بهره برداری ا ز فرصت های کارآفرینانه اطالق می شود که توسط اعضای سازمان انجام
میگیرد ( .)Kuratko & et al. 2015اقدامات کارآفرینانه مدیران در رابطه با نیاز به ارائه و تفسیر فرصتهای کارآفرینانه است که
منجر به افزایش رقابتپذیری در حوزه ی کسب و کار فعلی است ( .)Hornsby & et al. 2009اقدامات کارآفرینانه در حوزه ترویج
رفتار کارآفرینانه در سازمان قرار دارد (.)Hornsby & et al. 2011
با توجه به ادبیات مطرح شده مدل مفهومی پژوهش اینگونه تدوین گردید:

شکل  :9مدل مفهومی پژوهش
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در راستای مدل مفهومی فرضیات بدین گونه نوشته شدند:
فرضیه اصلی :رفتار کارآفرینانه بر رقابت پذیری تاثیر معنادار دارد.
فرضیات فرعی:
 -1کشف فرصت بر رقابت پذیری تاثیر معنادار دارد؛
 -2ارزیابی فرافرصت بر رقابت پذیری تاثیر معنادار دارد؛
 -3ایجاد مسئولیت پذیری بر رقابت پذیری تاثیر معنادار دارد؛
 -4بهره برداری از فرصت بر رقابت پذیری تاثیر معنادار دارد.

روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر ماهیت ،از نوع پژوهش های کمی و از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی است که بر پایه راهبرد پیمایش
به انجام رسید .جامعه آماری شامل  161نفر از مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در حوزه گردشگری در شهر شیراز بود که
با استفاده از فرمول کوکران  113نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند .داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته
گردآوری شد که براساس پیشینه تحقیق تدوین شده بود و شامل دو بخش ویژگی های جمعیت شناختی و تخصصی ( 40گویه)
بود که در قالب طیف لیکرت بررسی شدند .روایی صوری پرسشنامه را متخصصان بازنگری و تایید کردند و برای تعیین قابلیت اعتماد
پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و میزان آن برای مقیاس پرسشنامه  1/۸به دست آمد .پس از تکمیل پرسشنامه ها،
اطالعات موجود با استفاده از نرم افزار  SPSSو  PLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های
آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد.

یافته ها
بررسی ویژگی های فردی پاسخگویان نشان داد که بیشتر آن ها مرد ( 64/61درصد) وبقیه ( 3۱/4درصد) زن بودند .از لحاظ
تحصیالت  34/۱1درصد کارشناسی و  ۱6/64درصد کارشناسی ارشد و  2/2۱دکتری بودند.
همانگونه که در جدول  1مشاهده می شود ،بررسی ها نشان می دهد که مقدار ضریب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و AVG

همه سازه ها بیشتر از حداقل قابل قبول یعنی  / 0می باشد؛ لذا سازه های این مطالعه به گونه ای مطلوب دارای پایایی می باشند.
ع الوه بر اینکه روایی پرسشنامه بصورت محتوایی مورد بررسی قرار می گیرد با استفاده از مدل معادالت ساختاری  ،PLSبصورت
روایی همگرا و واگرا نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول  :9آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و AVG

Composite Reliability Cronbachs Alpha Communality

AVE

1٫206230

1٫۸3464۱

1٫۸43140

1٫206230

1٫20۸006

1٫۸10۸24

1٫۸1423۸

bahrebardari 1٫20۸006

1٫2162۱0

1٫۸62016

1٫۸026۸3

1٫2162۱0

kashf

1٫222۸1۱

1٫۸36206

1٫22۸۸0

1٫222۸16

masoliat

1٫233622

1٫۸0۸4۱۸

1٫264112

1٫233622

reqabat

arzyabi

براساس نظریه فورنل و الرکر ( )1۸21در بررسی روایی واگرای سازه ها ،جذر میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEبرای هر
سازه با ضرایب همبستگی بین سازه ها مقایسه می شود .همانگونه که در جدول  2مشاهده می شود ،اعداد پر رنگ که در قطر اصلی
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جدول قرار دارند عبارتند از جذر میانگین واریانس استخراج شده می باشند .بررسی هر  1از این ارزش ها برای هر سازه در مقایسه
با همبستگی بین سازه مذکور با سایر سازه ها نشان می دهد که جذر میانگین واریانس استخراج شده ( ،)AVEبرای تمامی سازه
ها باالتر از همبستگی بین سازه مربوطه با سایر سازه ها می باشد .لذا تمامی سازه ها از نظر روایی واگرا دارای اعتبار مناسب می
باشند.
جدول  :2ماتریس سنجش روایی واگرا
reqabat

1

masoliat

kashf

bahrebardari

arzyabi
1

arzyabi

1

1٫2416۸3

bahrebardari

1

1٫21۸2۸6

1٫20۱۱64

kashf

1

1٫26122۱

1٫24160۸

1٫2۱0321

masoliat

1٫2۱4۱24

1٫21۱012

1٫260116

1٫214۱11

reqabat

بر اساس مطالب عنوان شده و نتایج حاصل از خروجی نرم افزار  Smart PLSدر جداول فوق نشان دهنده این است که مدل
های اندازه گیری از روایی (همگرا و واگرا) و پایایی (ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ) مناسب برخوردار می باشد .برای
بررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که اولین و اساسی ترین معیار ضرایب معناداری یا همان
مقادیر  T-valueاست (داوری و رضازاده .)13۸2 ،برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب  Tبه این صورت است که این ضرایب
باید از  1/۸6بیشتر باشد تا بتوان در سطح اطمینان  ٪۸۱معنادار بودن آنها را تایید نمود.

شکل  :2آماره آزمون تی
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شکل  :3ضریب استاندارد بارهای عاملی

نتیجه گیری
در این مرحله از تحلیل داده ها از مدل معادالت ساختاری ،استفاده شده است .مدل یابی معادالت ساختاری ،مدلی آماری برای
بررسی روابط بین متغیرهای مکنون (مشاهده نشده) و متغیرهای آشکار (مشاهده شده) است .در این پژوهش از نرم افزار Smart

 PLSبکار گرفته شده است .در ابتدا مدل اولیه با تمام جزییات رسم گردید .سپس ضرایب بارهای عاملی تمامی اجزا بررسی شده
تا در سنجش برازش مدل های اندازه گیری مورد استفاده قرار گیرند .طبق بررسی ها ،ضرایب بارهای عاملی تمامی سواالت و روابط
باالتر از حداقل قابل قبول یعنی  1/4بود ( )Hulland,1999که این مساله حاکی از مناسب بودن معیارها است .در مرحله دوم ،به
برازش مدل ساختاری پژوهش و بررسی متغیرهای مکنون (سازه ها) همراه با روابط میان آنها پرداخته می شود .بدین منظور از
اولین و اساسی ترین معیار ،یعنی ضریب  Zیا همان مقدار  T-valuesاستفاده شده است .همانگونه که در جدول  4مشاهده میشود،
ضریب  Tمربوط به  4فرضیه که سه فرضیه آن رد شده است؛ که این مساله بیانگرعدم صحت و معناداری رابطه بین سازه ها بوده و
در نتیجه نشان از رد فرضیه ها در سطح اطمینان  ۸۱درصد را دارد .در گام بعدی ،جهت مشخص کردن میزان تاثیر متغیرهای برون
زا بر متغیرهای درون زا ،به بررسی ضرایب استاندارد شده بار عاملی مربوط به مسیرهای هر  1از فرضیه ها پرداختیم .این ضرایب
بیانگر این است که تغییرات متغیرهای وابسته تا چه میزان (درصد) توسط متغیرهای مستقل مطرح شده در مدل تبیین می شود.
این میزان تاثیر در جدول  3قابل مشاهده می باشد.
جدول  :3آماره آزمون و ضرایب استاندارد

مسیر

مقدار t

ضریب تاثیر

آزمون فرضیه

کشف فرصت -رقابت پذیری

1/161

1/34

رد فرضیه

ارزیابی فرافرصت -رقابت پذیری

1/۱33

-1/136

رد فرضیه

ایجاد مسیولیت -رقابت پذیری

1/۱03

1/۸2

رد فرضیه

بهره برداری از فرصت -رقابت پذیری

2/۱61

1/432

تایید فرضیه
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فرضیه اصلی :رفتار کارآفرینانه بر رقابت پذیری تاثیر معنادار دارد.
برای بررسی این فرضیه  4فرضیه دیگر مورد آزمون قرار گرفتند که از میان  4فرضیه ٬فرضیات  4مورد تایید قرار گرفتند و
فرضیه  2 ،1و  3رد شد.
فرضیه اول :کشف فرصت بر رقابت پذیری بنگاه رابطه معنی دار دارد.
با توجه به آماره تی برابر با  1/161که کمتر از  1٫۸6است و فرضیه رد می شود با توجه به اینکه میزان ضریب استاندارد 1/34
است.
فرضیه  :2ارزیابی فرصت بر رقابت پذیری بنگاه رابطه معنی دار دارد.
با توجه به آماره تی برابر با  1/۱33که کمتر از  1٫۸6است ،فرضیه مورد نظر با توجه به اینکه میزان ضریب استاندارد -1/136
است رد می شود.
فرضیه سوم :فرصت مسئولیت پذیری بر رقابت پذیری بنگاه رابطه معنی دار دارد.
با توجه به اینکه آماره تی برابر با  1/۱03که کمتر از  1٫۸6است ،نتیجه می گیریم فرصت مسئولیت پذیری بر رقابت پذیری
بنگاه در سطح اطمینان  ۸۸درصد تاثیر معناداری ندارد.
فرضیه چهارم :بهره برداری از فرصت بر رقابت پذیری بنگاه رابطه معنی دار دارد.
با توجه به آماره تی که برابر با  2/۱61که بیشتر از  1/۸6است نتیجه می گیریم که بهره برداری از فرصت بر رقابت پذیری بنگاه
در سطح اطمینان تاثیر معنادار دارد .از آنجایی که ضریب استاندارد  1/432می باشد این تاثیر مثبت است.
توسعه رفتارهای کارآفرینانه در سازمانها به عنوان ابزاری مهم در ترویج نوآوریها در سازمان است (.)woollard&etal. 2016
چرا که کارآفرینی ،اساساً رفتار است ،از این رو یکی از مباحث مهم در بحث کارآفرینی ،تقویت رفتارهای کارآفرینانه می باشد .افرادی
که روحیه کارآفرینانه آن ها برانگیخته می شود اقدام به رفتارهای کارآفرینانه از جمله راه اندازی کسب وکار ،ایجاد یک حرفه برای
خود و دیگران و در نهایت ثبت اختراع به نام خود می کنند ( .)Clark,2014رفتار کارآفرینانه در سازمان ،به همه فعالیت های
مرتبط با کشف ،ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه اطالق می شود که توسط اعضای سازمان انجام میگیرد ( Kuratko

 .)& et al. 2015دو عامل اصلی سازمان یعنی بافت ساختاری و افراد و تمایالت آنها با یکدیگر برانگیزاننده کارآفرینی و رفتار
کارآفرینانه هستند (.)Zampetakis and Moustakis,2007
رقابتپذیری با تعبیر توانمندی و تمایل ورود به رقابت تعریف شده است .مایکل پورتر از منظر اقتصادی رقابتپذیری را مترادف
با بهرهوری و چگونگی استفاده یک سازمان یا ملت از منبع انسانی ٬سرمایه و منابع طبیعی خود تعریف میکند (.)Porter,2005
بطور کلی رقابت پذیری در سه سطح ملی٬صنعت و بنگاه مورد بررسی قرار میگیرد ()Webster,2002؛ که در پژوهش پیش رو
تمرکز بر رقابت پذیری بنگاهها بوده است.

پیشنهادات
با توجه به ارتباط میان رفتار کارافرینانه ورقابت پذیری پیشنهاد می شود بنگاه ها به منظور ارتقا وضعیت و توان رقابت پذیری
خود در دنیای کسب و کار امروزی که مملوء از چالش و تغییرات سریع است؛ پیشنهاد می شود از طرق زیر رفتار کارآفرینانه ترویج
یابد:
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.برگزاری دروه های آموزشی کارآفرینی و تشخیص و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی سازمانی برای مدیران و کارمندان

-

.برگزاری همایش ها و سمینارهای مرتبط با کارآفرینی

-

.استقبال مدیران ارشد از طرح و ها و ایده های کارافرینانه که قابلیت اجرایی شدن در سازمان را دارند

-

 پیشنهاد می شود که در این رابطه پژوهشی کیفی صورت٬با توجه به اینکه پژوهش حاضر به صورت کمی انجام شده است

-

.گیرد
 پیشنهاد٬با توجه به بررسی های صورت گرفته در خصوص پیشینه موضوع و مشخص شدن خالء های پژوهشی موجود

-

. پژوهشی مشابه با در نظر گرفتن سایر عوامل تاثیر گذار بر رقابت پذیری بنگاه ها صورت گیرد،میشود

محدودیت
هر پژوهش و طرحی در طی مراحل خود با مشکالت و محدودیتهایی مواجه می شود که برخی قابل حل و رفع بوده و برخی
 محدودیت های این. غیرقابل حل هستند که مورد دوم بر کیفیت و کارایی پروژه اثر نامطلوب و ناخواسته را تحمیل میکند،دیگر
:تحقیق را می توان در موارد زیر خالصه نمود

،عدم همکاری مناسب خبرگان و مطلعین در مرحله پر کردن پرسشنامه

-

،عدم همکاری مناسب سازمانها برای انتقال اطالعات

-

،فقدان پژوهشهای پیشین که بهصورت مستقیم در این موضوع انجامگرفته باشد

-

.ازآنجاکه این پژوهش در یک بازده زمانی محدود انجام میشود امکان دارد که نتایج آن باگذشت زمان تغییر کند

-
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ویژگی فرهنگ سازمانی سازمانهای موفق و ناموفق در سازمانهای
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آرزو بخشنده  ،9زهرا لبادی
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چکیده
بر اساس تغییرات جهانی مربوط به جنبههای اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی ،سازمان مجبور است که برای بقا و
توسعه قدرت سازمان ،خودش را با این ساختار ،و مدیریت در شکلهای گوناگون وفق دهد .مدیریت فرهنگ
سازمانی ،فرایندی است که بطور مداوم به شناسایی فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب در سازمان پرداخته و به
منظور تغییر فرهنگ موجود و توسعه ارزش ها و الگوهای رفتاری مطلوب اقدام می کند .مطالعات انجام شده نشان
می دهد که در شناسایی فرهنگ سازمانی باید به ارزش های فرهنگی حاکم بر سازمان توجه داشت ،زیرا اندازه
گیری فرهنگ ،یعنی اعتقادات ،کاری بسیار مشکل است .در این مطالعه ابتدا به شناسایی ویژگی فرهنگ سازمانی
در سازمان های موفق و ناموفق پرداخته شده ،سپس فرهنگ سازمانی در سازمان های آموزشی مورد بررسی قرار
می گیرد.

واژگان کلیدی :فرهنگ سازمانی ،سازمانهای موفق و ناموفق ،سازمانهای آموزشی

 -9مقدمه
فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است .به دنبال نظریات و
تحقیقات جدید در مدیریت ،فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده
است .اخیرا پژوهشگران سازمانی شروع به کشف ارتباطات نزدیک بین فرهنگ ،عملکرد سازمان ها و رفتار و نگرش افراد در سازمان
ها کرده اند(وریک.)2110 ،1
ریشه این پدیده را می توان در نظریات مردم شناسی ،جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی جستجو نمود .در سال های
 1۸31و  1۸41التون مایو و چستربارنارد اهمیت هنجارهای گروه کار ،احساسات ،ارزش ها و عمل و عکس العمل ظاهر شده در
محل کار را با توضیح دادن ماهیت و کارکردهای سازمان غیررسمی ،مورد تأکید قرار دادند .هوی و میکسل تحلیل فرهنگ سازمانی
را با نگاهی به سازمان به عنوان مؤسساتی فراتر از سازمان های صرفاً عقالیی بسط دادند (هوی و میسکل ،2112 ،ص .)106
به طور رسمی ،فرهنگ به عنوان "اعتقادات ،ارزش ها ،نگرش ها ،رفتارها و شیوه هایی که مشخصه یک گروه از مردم است"
تعریف می شود (واریک ،211۱ ،ص  .)4در تعریف فرهنگ ،ادگار شین ،2یکی از اساتید برجسته در مطالعه فرهنگ سازمانی ،از کلمه
Warrick
Schein

1
2
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گروه برای توصیف واحدهای اجتماعی استفاده می کند (شین .)1۸۸2 ،به عبارت دیگر ،اصطالح گروه می تواند به کل سازمان یا
گروهی از افراد در اندازه های مختلف از جمله یک کشور ،تیم ورزشی ،سمفونی یا خانواده تعلق داشته باشد .نکته این است که گروه
های مردم ،صرف نظر از اندازه گروه ،احتماال به فرهنگ خاصی تعلق دارند .محققان سازمان معموال از واژه فرهنگ سازمانی به معنای
وسیع استفاده می کنند تا به فرهنگ کلی یک سازمان یا هر واحد از افراد که در داخل سازمان همکاری می کنند ،اشاره شود .در
حقیقت ،فرهنگ سازمانی محیطی را که مردم در آن کار می کنند و بر نحوه فکر ،عمل و تجربیاتشان اثر می گذارد ،توصیف می
کند (وارکر ،میلمن و فرگوسن.)2116 ،1
عامل اصلی موفقیت سازمان ،فرهنگ آن است .فرهنگ سازمانی می تواند به طور قابل توجهی بر عملکرد و بهره وری شرکت؛
روحیه و اثربخشی کارکنان؛ و توانایی آن برای جذب ،ایجاد انگیزه و حفظ افراد با استعداد تأثیر بگذارد .متأسفانه ،بسیاری از رهبران
از تاثیر قابل توجهی که فرهنگ در سازمان می تواند داشته باشند ،آگاهی ندارند اما از اطالعات گسترده و گاه متضاد موجود در
فرهنگ ،غافل می شوند یا در مورد چگونگی ایجاد و حفظ فرهنگ موثر به خوبی آگاه نیستند( .لورینگ.)2116 ،2
تعدادی از شرایط داخلی و خارجی وجود دارد که می تواند بر فرهنگ تأثیر بگذارد .شرایط داخلی می تواند شامل مواردی مانند
ساختار سازمانی ،فرایندها ،سیستم ها ،بودجه ها و سبک های رهبری و همچنین تغییرات در رهبری ،اعضای تیم ،بودجه ،یا سایر
تصمیمات داخلی اصلی باشد .شرایط خارجی ممکن است شامل مواردی از قبیل رکود اقتصادی ،مقررات دولتی ،پرونده های بزرگ
که باعث آسیب رساندن به شهرت یا منابع یک سازمان ،شود(وریک.)2110 ،
مدیریت فرهنگ سازمانی ،فرایندی است که بطور مداوم به شناسایی فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب در سازمان پرداخته و به
منظور تغییر فرهنگ موجود و توسعه ارزش ها و الگوهای رفتاری مطلوب اقدام می کند مطالعات انجام شده نشان می دهد که در
شناسایی فرهنگ سازمانی باید به سطح دوم آن توجه داشت که همانا ارزش های فرهنگی حاکم بر سازمان می باشند ،زیرا اندازه
گیری سطح اول فرهنگ ،یعنی اعتقادات ،کاری بسیار مشکل است(دیل و آکندی.)1۸22 ،3
گرچه بسیاری از عوامل بر فرهنگ تأثیر می گذارد ،فرهنگ سازمانی در درجه اول نمایانگر مدیران سازمان است .مدیران سازمان
فرهنگ را از طریق استراتژی ها ،شیوه ها ،ارزشها و سبک رهبری خود نشان می دهند (استیرز و شیم .)2113 ،4رهبران باید عالوه
بر مشاهده قدرت فرهنگ ،به انواع رفتارها و نگرش هایی که فرهنگ را راهبری می کنند و اینکه آیا آنها مطلوب یا نامطلوب هستند،
توجه کنند .هدف ازین مطالعه بررسی ویژگی های مطلوب یا نامطلوب فرهنگ سازمانی در سازمان های موفق و ناموفق است.

 -2ادبیات تحقیق
در این بخش به معرفی فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف سازمانی میپردازیم و خالصهای در مورد نظریات سایر محققان در این
زمینه بیان خواهیم کرد.

 -9-2فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف سازمانی
اصطالح فرهنگ قوی فرهنگی را توصیف می کند که تأثیر قابل توجهی در رفتار کارکنان دارد .در فرهنگ های قوی ،درك
درستی از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی وجود دارد .اصطالح فرهنگ ضعیف برای توصیف فرهنگی استفاده می شود که در آن
هنجارها و شیوه ها به خوبی شناخته نشده یا گیج کننده ،متناقض و یا تقویت نشده اند .فرهنگ های ضعیف برای کار کردن دشواراند

1

Warcrer, Millman, and Ferguson
Levering
3 Deal & Akennedy
4 Steers & Shim
2
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چرا که انتظارات نامعلوم هستند و در شیوه های موجود در سازمان ،سازگاری کمی وجود دارد .فرهنگ های قوی به طور کلی با
عملکرد بسیار باالتر نسبت به فرهنگ های ضعیف هستند (جین ،دروزدنکو و دلوگی2113 ،1؛ ماشتگ ،احمد و تنویر.)2113 ،2

 -2-2فرهنگ سازمانی قوی از دیدگاه مورهد و گریفین
بنابر تعریف موهد و گریفین ( )132۱مشخصات سازمان های با فرهنگ سازمانی قوی به صورت زیر می باشد:
.1

تعهد اجتماعی :در سازمانهایی با فرهنگ قوی ،تعهد اجتماعی بین افراد بسیار باالست و به عنوان یک اصل پذیرفته
شده است.

.2

وجدان کار :در این سازمانها کار به عنوان ارزش پذیرفته شده است و بیکاری منفور تلقی میگردد.

.3

مدیریت کیفی :مدیران نقش بسیار زیادی در بهبود کیفی کار ایفا میکنند و بدین لحاظ مدیریت بایستی از کیفیت
باالیی در برنامهریزی ،سازماندهی و طراحی کارها برخوردار باشد.

.4

فرهنگی رقابتی :عامل رقابت بطور صحیح باعث رشد و توسعهء سازمان شده و انگیزه به کار افزایش مییابد.

.۱

تطبیق فرد با شغل :افراد بایستی بر مبنای عالقه و توان خویش به کار گمارده شوند چرا که منجر به کارایی افراد در
سازمان میگردد و انگیزش آنان را تضمین میکند.

.6

غنیسازی شغل :در این فرهنگ ها فرض بر این است که برای ایجاد روحیه و انگیزه در کارکنان باید نیاز به
مسئولیت پذیری را در آنها برآورده ساخت و شغل باید به گونه ای طراحی شود که این نیاز را در شاغلین ارضا کند به
عبارتی شغل باید غنی ،با معنی و دارای اختیارات کافی باشد بطوریکه شاغلین بتوانند با استقالل کار کنند و زمینهای
برای خالقیّت داشته باشند (مورهد و گریفین.)13۸۱ ،

 -3-2مشخصات فرهنگ سازمانی ضعیف
-

بیعالقگی به کار و عدم احساس تعلق به سازمان
اشاعه ی فرهنگ تملق و چاپلوسی
غیبت و عدم حضور به موقع در محل کار
عدم وجود بینش آیندهنگری
توجه صرف به منافع شخصی
عدم اعتماد به نفس و روحیه تقدیرگرایی
کم کاری و فرار از کار
عدم انتقال مهارتها و رمز نگهداشتن فنون کار
عدم صداقت در اعتراف به اشتباهات
محافظه کاری
3
عدم پاسخگویی به ارباب رجوع(رولینز و روبرت .)1۸22 ،

 -4-2ویژگی های فرهنگ سازمان های موفق و ناموفق از دیدگاه واریک()2196
واریک( ) 2112در مطالعه خود به بررسی ویژگی های فرهنگ سازمانی در سازمان های موفق و ناموفق پرداخت و این ویژگیها
را در قالب جدول زیر ارائه داد:

1

Jin, Drozdenko, & DeLoughy
Mushtaq, Ahmad & Tanveer
3 Rollins & Roberts
2
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جدول  :9ویژگی های فرهنگ سازمان های موفق و ناموفق از دیدگاه واریک()2196
ویژگیهای فرهنگ سازمان های موفق

ویژگیهای فرهنگ سازمان های ناموفق

مدیران ماهر و مورد تحسین ،سازمان هایی را بوجود می آورند

مدیران با سطح رهبری پایین مورد اعتماد و تحسین نیستند ،و

که در نتایج و حفظ کارمندان و مشتریان خود برتری دارند.

نقش چندانی در تعامل و ارتباط با سایر افراد سازمان ندارند.

چشم انداز ،ماموریت ،اهداف و استراتژی روشن و قانع کننده

چشم انداز ،ماموریت ،اهداف و استراتژی مشخص نیست،

است.

اجباری نیستند ،مورد استفاده قرار نمی گیرند و یا وجود ندارد

ارزشهای اصلی فرهنگ سازمان را تشکیل می دهند و در

ارزش های اصلی سازمان مشخص و قانع کننده نیست ،استفاده

تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرند.

نمی شود ،و یا وجود ندارد.

متعهد به تعالی ،اخالق و انجام درست کارها است

تعهد به تعالی و اخالق سوال برانگیز است

نقش ها ،مسئولیت ها و معیارهای موفقیت واضح ،و تعهد قوی
برای جذب ،توانمند سازی و توسعه افراد و
محیط کار مثبت و توانمند وجود دارد.
محیط کار مثبت و با تاکید بر توانمندسازی است
مشارکت تیمی ،همکاری و کارگروهی ،هنجار سازمان است.
تاکید بر بهبود مستمر ،دانش و روش های پیشرفته است
ارتباطات باز ،صادقانه ،ساده و شفاف است.
گرایش به تغییر ،سازگاری ،یادگیری از موفقیت ها و اشتباهات،
ریسک قابل قبول ،و نوآوری است.

نقش ها و مسئولیت ها نامعلوم و عالقه کمی به استفاده و
توسعه توانایی های کارکنان وجود دارد
محیط کار منفی ،تنش زا ،پراسترس و انعطاف ناپذیر است
تصمیم گیری از باال به پایین با حداقل کار گروهی ،همکاری و
مشارکت است
روند پیشرفت آهسته و همگام با دانش و تکنولوژی نیست
ارتباطات محرمانه و بی میلی نسبت به صداقت و صراحت
وجود دارد.
تغییر برنامه ریزی شده بسیار ضعیف و مقاومت در برابر تغییر
وجود دارد ،یادگیری از موفقیت ها و اشتباهات حداقل و
ریسک گریزی یا ریسک احمقانه وجود دارد.

 -5-2نقش مدیران در شکل گیری فرهنگ سازمانی
گرچه بسیاری از عوامل بر فرهنگ تأثیر می گذارد ،فرهنگ سازمانی در درجه اول نشانگر رهبران خود است .مدیران فرهنگ
را از طریق استراتژی ها ،شیوه ها ،ارزش ها ،سبک رهبری و امثال آنها شکل می دهند(استیرز و شیم .)2113 ،آنها همچنین می
توانند فرهنگ های ناسالمی را ایجاد کنند .یک رهبر بی اثر ،یک رهبر که مناسب برای یک فرهنگ مورد نظر نیست ،یا حتی یک
رهبر خوب که تصمیماتی که بر فرهنگ سازمان تأثیر بدی می گذارد ،اتخاذ می کند ،می تواند باعث تخریب یا آسیب رساندن به
فرهنگی شود که دهه ها شکل گیری آن طول کشیده است.

 -6-2فرهنگ سازمانی در نظام آموزشی
تغییر سریع جهان و پیشرفت دائمی علم ،جامعه جهانی مدرن را به تغییر در اصلی تبدیل می کند تا جامعه ی یادگیری را بر
اساس آن تغییر دهد .آموزش و پرورش نه تنها یک فرآیند مهم در یادگیری است بلکه مکانیسمی است که منجر به توسعه جامعه
شده و همچنین به تقویت توسعه کشور کمک می کند .معلمان در مؤسسات آموزشی از طریق فرهنگ سازمانی هدایت می شوند.
کلوکهون و کلی ) 1۸02(1فرهنگ را در یک سازمان به عنوان یک مدل یا شیوه زندگی تعریف کرده اند که سازمان را منحصر به فرد
و متفاوت از دیگران می سازد .اگر رفتار سازمانی می تواند توسط فرهنگ سازمانی تحت تاثیر قرار گیرد ،فرهنگ سازمانی نیز بر
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یادگیری فردی پرسنل در سازمان تأثیر می گذارد .یک نمونه خوب از یک معلم در فرایند یادگیری قطعا بر توانایی یادگیرندگان
برای یادگیری بیشتر و نتایج بهتر تحصیلی تاثیر می گذارد.
رسالت مدیریت سازمان های آموزش و پرورش بهره برداری از تجارب ،استعدادها ،توان فکری منابع انسانی بویژه مدیران و
معلمان خود است و این امر مهم در قالب فرهنگ سازمانی غنی که خواسته ها و نیازها و انتظارات دانش ،توانایی ها و مهارت ها در
آن تناسب پیدا کرده یا به طور هماهنگ و همسو شده باشد ،به آسانی دست یافتنی است(کرمی پور ،1320 ،ص .)24
فرهنگ سازمانی باعث می شود تا معلمان احساس مالکیت و تعهد بهتر ،با حمایت متقابل و سخاوتمندانه به وجود آورند که به
یادگیری بهتر و محیط کاری شاد در مقایسه با سایر فرهنگ های سازمانی می انجامد .این نظریه دروان تاوینکان )211۸( 1پشتیبانی
می شود .وی اظهار داشت که فرهنگ سازمانی عامل اصلی است که به اعضای سازمان کمک می کند تا کار خود را درك کنند و
روش مناسبی برای حل مشکالت انتخاب کنند .در هنگام همکاری با یکدیگر ،اعضای سازمان باید اهمیت فرهنگ سازمانی را که با
شیوه تفکر ،اعتقاد و رفتار ارتباط دارد ،درك کنند ،که به نوبه خود منجر به مدیریت موفق سازمان خواهد شد.

 -3پیشینه پژوهش
سومپروچ 2و همکاران( )211۱در مطالعه خود بیان کردند ،از آنجا که تاثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار یادگیری معلم مشخص
است ،مدیران مدارس باید اولویت خود را در برنامه ریزی و پیاده سازی سیاست های مرتبط به منظور تقویت یادگیری مثبت در
میان معلمان قرار دهند .عالوه بر این ،مدیران مدارس باید زمان و دسترسی به امکانات پیشرفته و مناسب اطالعات و فن آوری را
برای کمک به معلمان فراهم کنند ،به این ترتیب معلمان را به داشتن عادات یادگیری خوب تشویق می کنند تا معلمان بتوانند
آموزشی با کیفیت باال داشته باشند.
تانوموان و بانچا )2114(3در مطالعه "رابطه فرهنگ سازمانی و کفایت مدیریت مناسب مدارس" هدف از پژوهش خود را ،بررسی
رابطة فرهنگ سازمانی با مدیریت مناسب مدرسه در تایلند بیان کردند .نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و سطح مدیریت
کیفیت مدارس در سطح معنی داری  1/1۱رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در نهایت ،در مجموع  31 .04درصد واریانس در
سطح اجرای مدیریت کیفیت مدرسه کمک می کند همچنین کیفیت ،تصمیم گیری و توانمندسازی بر مدیریت مدرسه تأثیر می
گذارند.
شاهی و فرزانه( )13۸۱در "بررسی نقش فرهنگ سازمانی در فضیلت و بهروری سازمانی مدیران مدارس شهرستان گرمی" نشان
دادند که مولفه های فرهنگ سازمانی تاثیر معنی داری بر فضیلت و بهروه وری مدیران مدارس دارد.
صدیق و نیکنامی( )13۸۱در تحقیق خود ،به بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار حرفه ای مدرسان مرکزهای آموزش علمی
کاربردی جهاد کشاورزی در منطقه چهار کشور پرداختند .نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که مؤلفه های فرهنگ سازمانی
از جمله خالقیت فردی ،خطر پذیری ،رهبری ،یکپارچگی ،حمایت مدیریت ،کنترل ،هویت ،نظام پاداش و انتقاد با رفتار حرفه ای
مدرسان رابطه مثبت و معنی داری دارند.
مرادی و زائری( )13۸4در مطالعه خود بیان کردند که یکی از مشکالتی که بر سر راه مدیران سازمان های آموزشی برای شناخت
ابعاد فرهنگی وجود دارد ،انتخاب چارچوب مفهومی یا مدلی جامع ،درست و عمیق از فرهنگ سازمانی است .به این منظور در این
پژوهش به مطالعه ی گسترده ادبیات پژوهش پرداخته و بر پایه آن ابعاد و مولفه های فرهنگ سازمانی مورد نظر استخراج شده
است .جهت طراحی مدل ستاره ای فرهنگ سازمانی ،از مدل های موجود و کاربردی حاضر نظیر مدل های فرهنگ سازمانی هافستد،
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ادگار شاین ،ویلیام اوچی استفاده شده است .در نهایت با بهره گیری از ادبیات پژوهش و همچنین ابعاد و مولفه های شناسایی شده
مدلی برای فرهنگ سازمانی با عنوان مدل ستاره ای فرهنگ سازمانی برای سازمان های آموزشی ارایه شده است.
قدسیان و همکاران( )13۸3در پژوهش خود با عنوان " الگوی فرهنگ سازمانی سازمانهای آموزشی" به تعیین مؤلفه های
فرهنگ سازمانی آموزش وپرورش پرداختند .پس از تحلیل داده ها ،الگوی فرهنگ سازمانی آموزش و پرورش در سه بعدِ ( انطباق
بیرونی) با چهار شاخص یادگیری سازمانی ،مشتری مداری ،چشم انداز ،و پیشرو و فعال؛ (هماهنگی درونی) با چهار شاخص کرامت
ذاتی و اکتسابی ،انگیزه ،منافع مالی ،رشد و تعالی ،با مرکزیت آموزه های دینی(حیات طیبه) طراحی شد.

 -4بحث و نتیجهگیری
هر سازمان دارای فرهنگ خاص خویش می باشد که شامل قوانین و آئین نامه های نانوشته و زبان خاصی که برقراری ارتباط
میان اعضاء را تسهیل می کند و هر سازمانی فرهنگ ویژه و خاص خود را به وجود می آورد که با فرهنگ دیگر سازمانها تفاوتهایی
دارد .فرهنگ سازمان مجموعه معانی و معارفی است که در داخل سازمان ساخته و پرداخته می شود .تحقیقات و بررسی ها نشان
می دهد فرهنگ سازمانی بر تمامی جنبه های سازمان تاثیر می گذارد .می توان گفت در سازمانها هیچ پدیده ای به دور از فرهنگ
سازمانی صورت نمی پذیرد .همچنین ،تحقیقات نشان می دهد تاثیر فرهنگ سازمانی در هدایت سازمان ها بیش از عوامل محیطی
است .مدیران و رهبران آموزشی موفق باید خود را با محیط و بستری که سازمان در آن قرار گرفته سازگار نمایند تا طی آن بتوانند
به دنبال الگوی مناسب مدیریتی در فرآیندهای درونی مدرسه در جهت اهداف از پیش تعیین شده و مطلوب نظام آموزشی باشند.
بنابراین ،می توان گفت الگوی حاکم بر فرهنگ سازمانی نظام های آموزشی را الگوی تعاملی در نظر گرفت که از یکسو مدیران
آموزشی با عقاید و تجارب خود بر فرهنگ سازمانی نظام های آموزشی تاثیر گذارند ،و از سوی دیگر نیز مدیران آموزشی خود تحت
تاثیر ذی نفعان نظام های آموزشی است ،از جمله کارکنان ،والدین دانش آموزان و دانش آموزان و مافوق مدیران آموزشی (نصیری
گله؛ مرادی پردنجانی؛ شکراللهی پور و طاهری سودجانی.)13۸3 ،
فرهنگ سازمانی قوی قادر است به میزان قابل توجهی بر تعهد کارکنان اثر بگذارد و استحکام رفتار آنان را افزایش دهد و
جانشینی برای قوانین و مقررات رسمی باشد و حتی مؤثرتر از سیستم کنترل رسمی سازمان عمل کند .درصورتیکه فرهنگ قوی و
مثبت باشد باعث می شود که افراد دربارۀ آنچه که انجام می دهند احساس بهتری داشته باشند و امور را به نحو احسن انجام دهند.
درنتیجه موجب عملکرد بهتر و بهره وری بیشتری می شود .افزایش بهره وری منجر به بهبود سطح زندگی و کیفیت بهتر زندگی و
افزایش رفاه خواهد شد و در عین حال زندگی بهتر باعث رشد فکری و افزایش توان اندیشه ای و کاری انسان می شود .بهره وری را
باید در فرهنگ ،شرایط اجتماعی ،نگرشها ،طرز تلقی و نظام ارزشها دانست .تالش سازمان ها برای تبدیل شدن به سازمان دانش
محور در صورتی موفقیت آمیز ،خواهد بود که ویژگی های فرهنگی مورد نیاز برای اجرای مدیریت دانش در سازمان وجود داشته
باشد .دانش در صورتی می تواند به طور مؤثر در سازمان خلق و تسهیم شود که مورد حمایت فرهنگ سازمان قرار گیرد(چاندرا،
.)2112
در واقع فرهنگ سازمانی همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست و ارزشمند به اعضای تازه وارد آموزش داده می شود
و بیانگر بخش نانوشته و محسوس سازمان ها از جمله مراکز آموزشی و علمی است .این سازمان ها بدون وجود انسان نمی توانند به
حیات خود ادامه دهند ،با این وصف که منابع انسانی این سازمان ها بخش عمده ای از زندگی خود را به عنوان آموزشگر در محیط
سازمانی می گذرانند ،طبیعی است که توجه به آن ،سازمان را در اجرای هدف های یاور و یاریگر می باشد.
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بررسی مولفههای تفکر استراتژیک در مدیران شرکت گاز استان خوزستان به
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چکیده
هدف اصلی تحقیق حاضر ،بررسی مولفه های تفکر استراتژیک درمدیران شرکت گاز استان خوزستان به وسیله
مـدل جین لیدکا می باشد  .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش ،توصیفی پیمایشی می
باشد .جامعه مورد مطالعه این تحقیق شامل مدیران ،روسای ستادی و روسای ادارات گازرسانی شرکت گاز استان
خوزستان به تعداد 01نفر می باشد .ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته دارای61سوال مشتمل بر پنج بعد
تفکر استراتژیک مدل لیدکا بود .پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار  1/۸1مورد تایید قرار
گرفت .در راستای تحلیل داده ها و پاسخ به سوال های پژوهش ،از آزمون  tتک نمونه ای مستقل ،آزمون فریدمن
و روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS 22استفاده گردید .یافتههای مطالعه نشان دادن،
کلیه مولفه های مدل در سازمان اجرا شده است و ترتیب آنها با توجه به آزمون فریدمن به ترتیب تفکر سیستمی،
تمرکز بر هدف ،تفکر در زمان ،فرصت طلبی هوشمندانه وفرضیه محوری می باشند  .همچنین بر اساس نتایج
تحلیل عاملی اکتشافی در مجموع  2عامل بر اساس مولفههای مدل لیدکا به عنوان عوامل موثر بر تفکر استراتژیک
در مدیران شرکت گاز استان خوزستان شناسایی گردید که شامل نگرش کلی از سازمان و محیط آن (کل نگری)،
الگوی ذهنی کامل از نظام خلق ارزش ،توجه به نقش فرد در تصمیم گیری ها برای تفکر سیستمی ،داشتن
چشم انداز و تمرکز برآن و تمرکز منابع برای تمرکز برهدف ،هوشمندی محیطی و نگرش مثبت به تغییرات برای
فرصت طلبی هوشمندانه ،فرضیه سازی خالقانه و آزمون سازی فرضیه برای فرضیه محوری و یادگیری از زمان و
تفکر به هنگام برای تفکر در زمان می باشد.
واژگان کلیدی :تفکراستراتژیک ،تفکرسیستمی ،تمرکز بر هدف ،فرصت طلبی هوشمندانه ،فرضیه محوری ،تفکر
در زمان
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 .9مقدمه
فشار فزاینده ی کسب و کار در فضای رقابتی ،شرایط را به گونه ای رقم زده است که بقا و پویایی سازمان ها به برخورداری
مدیران سازمان ها از قابلیت تفکر استراتژیک وابسته باشد .مدیرانی که به قابلیت تفکر استراتژیک مجهز باشند ،می توانند سایر،
کارکنان را به یافتن راه کارهای خالقانه برای موفقیت سازمان ترغیب کنند (مینتزبرگ )1۸۸4 ،1و استراتژی های اصلی شرکت و یا
حتی صنعتی که در آن فعالیت می کند را دست خوش تغییر کنند (گریتس .)2112 ،2در محیطی که ویژگی آن پیچیدگی و تغییرات
مستمر است ،تفکر استراتژیک به عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی به حساب می آید .درك این مهم که آیا مدیران سازمان
از قابلیت تفکر استراتژیک برخوردار هستند یا فاقد این نوع تفکر هستند ،میتواند راهگشای بسیاری از مشکالت و یا فراهم آوردن
افقی نوین برای آینده سازمان باشد .امروزه تفکر استراتژیک به عنوان یک عنصر بسیار مهم وارزشمند در مدیریتهای کالن درسازمان
ها وسیستم های کسب وکار مطرح می باشد .از دیدگاه کلی ،تفکر استراتژیک یک «بصیرت و فهم از وضعیت موجود و بهرهبرداری
از فرصتها» است .این بصیرت کمک میکند تا واقعیتهای بازار و قواعد آن به درستی و به موقع شناخته شود؛ و برای پاسخگویی
به این شرایط راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق شود .به بیان دیگر فرصت عبارت است از هرانچه تاکنون دربازار به آن پاسخ
گفته نشده ویا نیاز برای پاسخگویی دربازار به آن وجود دارد واستراتژی داشتن طرح وبرنامه وتفکر ودید مناسب است برای نیل به
اهداف سازمان در برآورده ساختن آن نیازمند توجه به تعامالت ونیز آشفتگی های موجود در روابط امروز کسب وکا وسازمانها .تفکر
استراتژیک مدیر را قادر می سازد تا بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف موردنظر موثر است و چگونه این عوامل موثر برای
مشتری ارزش می آفریند؟ این تفکر از طریق فهم صحیح قواعد بازار و پاسخگویی خالقانه به آن صورت میپذیرد که در محیط
ناپایدار و متحول کسب و کار امروز بسیار حائز اهمیت است .زیرا بدون این تفکر ،تالشهای سازمان برای دستیابی به استراتژیهای
تدوین شده اثربخش نخواهد بود (مسگریان.)13۸1 ،

 .2بیان مسئله
توانایی تفسیر رخدادها و وقایع غیرمرتبط و برنامه ریزی نشده بزرگترین نشان موفقیت مدیران موفق سازمان های کنونی است
که این توانایی ها در واقع همان تفکر استراتژیک در یک سازمان می باشد که خود مبین یک کمبود اساسی برای رساندن یک
سازمان به تعالی و توانمندسازی می باشد .این توانایی استراتژیک می تواند به مدیران کمک نماید که بتوانند وقایع آینده را درك،
تشخیص ،پیش بینی و کنترل نماید و بجای آنکه تحت تأثیر تغییرات قرار بگیرند ،تغییرات آتی را تحت تأثیر خود قرار دهند .از
طرفی کاربرد تفکر استراتژیک در یک سازمان بدون توجه به نوع اقدام و سبک مدیریتی مدیران امروز منتج به موفقیت نخواهد شد.
چرا که بالندگی یک سازمان صرفاً به خود مدیر ،تفکرات و تصمیمات او به تنهایی بستگی ندارد و به مسایلی مانند توجه به شرایط
و موقعیت سازمان ،ویژگی ها ،شرایط ،نیازها و اولویت های کارکنان سازمان نیزبستگی دارد)پیساپیا و همکاران.)211۸ ،3
مشکالت سازمان ها روز به روز پیچیده تر شده و حل آنها نیازمند تفکر بهتر و ارائه راه حل های نوین است(ربیعی و همکاران،
 .)1320دنیای پرشتاب امروز ،سازمان ها را بعنوان شالودههای اساسی اجتماع با تغییرات گسترده ای روبرو ساخته است .نرخ و
ژرفای تغییراتی که بر سازمان ها اثر می گذارند بسیار زیاد است (سلطانی و قربانی.)132۸ ،
در دنیای امروز و در شرایطی که عوامل مزیت ساز رقابتی در جریان تحوالت قرار دارد ،تنها یک مزیت رقابتی پایدار می تواند
فهم و بصیرت الزم را نسبت به تشخیص مستمر این عوامل بوجودآورد که این امر وجود تفکر استراتژیک را در سازمان های امروز
حیاتی می سازد .یکی ازمشکالت سازمان ها ،فقدان تفکر استراتژیک در سطح مدیران عالی می باشد (ربیعی وهمکاران.)1320 ،
فقدان تفکر استراتژیک مدیران ارشد بنگاه ها و سازما ن ها ،آنها را از بهره گیری از فرصت های جدید محروم می سازد (پورصادق و

1- Mintzberg
2- Graetz
3- pisapia et al
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یزدانی . )13۸1 ،لذا امروزه ،بر این نکته تأکید فراوان می شود که مدیران ارشد ،برای کارآمد شدن ،باید به ابزار ساده و مهمی به نام
تفکراستراتژیک مجهز شوند .تفکر استراتژیک مدت هاست به عنوان برگ برنده در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته
می شود .این مهارت معموالً در نگاه اول برای بسیاری ازمدیران ابهام برانگیز است ،گر چه می دانند که راه موفقیت در کسب و کار
از شناسایی آن می گذرد (استیسی .)132۸ ،در ایران با توجه به افزایش تغییر و تحول محیطی پیرامون هر سازمان و توسعه و
پیشرفت تکنولوژی در جوامع و رقابتی شدن محیط های کسب و کار وانتظاراتی که مشتریان و ذینفعان از سازمان و بنگاه ها دارند،
وجود مدیرانی با تفکر استراتژیک امری بدیهی و الزم است ،تا بوسیله آن عوامل مؤثر بر سازمان را ببینند و با تجزیه و تحلیل آنها،
درك درستی از محیط داشته و تصمیم درست را اتخاذ کنند (آرایش و گل محمدی.)2111 ،
نقش مدیران در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و اتخاذ تصمیمات ،وابسته بـه نحـوه تفکرشـان میباشد و چارچوب های برنامه
ریزی استراتژیک تنها فراهم کننده سواالتی است کـه پاسـخش مبتنی بر روش شناسی مدیران و تفکر ایشان در تصمیمگیری است.
لذا تفکـر افـراد در مقابـل مدل های برنامه ریزی استراتژیک از اهمیت بیشتری برخوردارمی باشد .بنابراین مساله اصلی در این
پژوهش عدم یا کمبود وجود بینش و طرز تفکر استراتژیک در بین مدیران شرکت گاز استان خوزستان میباشد که با پی بردن به
صورت حل این مساله ،در صدد شناسایی شاخصهای تفکر استراتژیک و سنجش میزان تفکر استراتژیک مدیران به کمک مدل جین
لیدکا هستیم .میـزانکـاربرد هـر یـک از مولفـههـا خـود میتواند بحث برانگیز باشد و نقاط ضعف و قوت سازمان را در پیاده سازی
تفکر استراتژیک نشانمی دهد تا بتوانیم شاهد نوعی تحول و دگرگونی و بازتوانی در این بخش باشیم .در این تحقیق سعی شده
است که ابعاد و شاخص هایی که درتحقق یافتن تفکر استراتژیک در مدیران شرکت نقش دارند تعیین شوند تا بتـوان ایـن پدیـده
را تحـت کنتـرل درآورد و از آن در راستای تحقق اهداف استراتریک سازمان استفاده نمود.

 .3ادبیات تحقیق
 9-3تعریف تفکر استراتژیک
به دلیل روش ن نبودن معنی واژه تفکر استراتژیک سردرگمی های فراوان و قابل مالحظه ای در عرصه مدیریت مشاهده شده
است .مینتزبرگ تفکر استراتژیک را نمای یکپارچه از کسب وکار در ذهن می داند ،گری هامل آن را معماری هنرمندانه استراتژی
بر مبنای خالقیت و فهم کسب و کار توصیف می کند و استیسی آن را طرح ریزی بر مبنای یادگیری می شناسد(غفاریان و علی
احمدی )1322 ،تفکر استراتژیک ،فرآیند یافتن راه های جایگزین برای رقابت و ارائه ارزش به مشتری است(آبراهام)211۱ ،،1
زابریسکی ،تفکر استراتژیک را چنین توصیف میکند« :پیش درآمدی است برای طراحی آینده سازمان»  ( .ایران زاده و همکاران،
 )1320گارات بیان می کند که تفکر استراتژیک فرآیندی است که بواسطه آن ،مدیران با نگریستن از باال به بحران ها و فرآیندهای
روزانه مدیریتی ،دیدگاه متفاوتی از سازمان و محیط متغییرآن کسب می کنند (بون )2111 ،پورتر( )1۸20تفکر استراتژیک را شبیه
به چسبی می داند که خرده سیستمهای سازمان را نگه می (توکلی والوتون )211۱ ،هامل )2111( 2تفکر استراتژیک را معماری
هنرمندانه استراتژی بر مبنای خالقیت و فهم کسب و کار توصیف می کند.
در تعریفی دیگر از پالماتیر 3تفکر استراتژیک این گونه تعریف می گردد :تفکر استراتژیک یک فرایند تحلیل ،ارزیابی ،و بازتاب
طبیعت کسب و کار ،درك موقعیت فعلی و وضعیت های ممکن آینده ،خلق چشم انداز از آینده سازمان ،توسعه ابزارها و روش های
ممکن برای دست یابی به این چشم انداز از آینده سازمان ،وزن دادن به انتخاب ها و تصمیم گیری در مورد نحوه عمل است (پالماتیر،
.)2112

1- Abraham
2- Hamel
3- Palmatier
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 .2 -3شناخت تفکر استراتژیک
اساس نظر بسیاری از پژوهشگران این حوزه ،تعریف ،مشخص و همه پذیری برای تفکر استراتژیک وجود ندارد (منوریان و
همکاران .)2111 ،معرفی تفکر استراتژیک از طریق تعریف آن کاری کم ثمر است .علت این امر در پیچیدگی مفهومی این رویکرد
نهفته است .تعاریف متعددی که برای تفکر استراتژیک ارائه شده هر یک از جنبه هایی از این رویکرد توجه داشته اند ،هر چند هیچ
یک تمامی ابعاد را در برندارند ،که تفکر استراتژیک در عمل با فرآیندهای به هم پیوسته و مستمر ارتباط تنگاتنگی دارد .لیکن گاهی
باید تفکر برکنش مقدم باشد و آن را هدایت نماید  .در مواقع دیگر ،در حین تغییرات در چنین شرایطی بهتر است برای معرفی به
جای تعاریف ،به ماهیت و ویژگی ها و کارکردهای تفکر استراتژیک پرداخته شود شکل ( )1و بدین ترتیب تالش گردد تا نمای
صحیحی از این رویکرد تصویر گردد( .پورصادق و یزدانی.)13۸1 ،
ماهیت

تفکر
استراتژیک
کارکردها

ویژگی ها

شکل ( )9قابلیتهای تفکر استراتژیک

 .3-3ماهیت تفکر استراتژیک
از دیدگاه ماهوی تفکر استراتژیک یک بصیرت و فهم است .این بصیرت کمک می کند تا:
-

در شرایط پیچیده کسب و کار ،واقعیت های بازار و قواعد آن به درستی شناخته شود؛

-

ویژگی های جدید بازار زودتر از دیگران کشف گردد؛

-

جهش های (ناپیوستگی های) کسب و کار درك شود؛

-

برای پاسخگویی به این شرایط ،راهکارهای بدیع و ارزش آفرینی خلق شود.

این بصیرت کمک میکنـد تا انسان تشخیص دهد کدام یک از عوامل در دستیابی به موفقیـت مـؤثر اسـت و کـدام یـک
نیست  .بدون این تشخیص صرف منابع هیچ ثمری را در موفقیت سازمان نخواهد داشـت  .کن ایچی اومی (1982) 2در کتاب تفکر
یک استراتژیست می نویسد » ،اگر موضوعات اساسـی را تشـخیص ندهید ،هرچند که به خود و کارمندانتان فشار روحی و فیزیکـی
تحمیـل کنیـد ،نتیجـه ای جـز « .سردرگمی و شکست حاصل نخواهد شد .تفکر استراتژیک فرآیند دائمی است که مدیران سـازمان
را بـه سوی یـادگیری سـریع تـراز محـیط سـازمانی و بـه کـارگیری خالقیت سوق می دهد  .در حقیقت ،به مدیر کمک کنـد تـا
بفهمد چه عواملی در دستیابی به اهداف مورد نظر موثر است و چه عواملی موثر نیست ،چـرا و چگونـه ایـن عوامـل مـی توانـد برای
سـازمان ارزش آفرینی کنـد و بـه عنـوان اصل و اسـاس مفهوم تفکر اسـتراتژیک مـیتـوان بـه ایـن جملـه اشـاره کـرد  ":دیدن
فرصتهایی که رقبای سـازمان از آنها غافل هستند"( .غفاریان وعلی احمدی)1321 ،

 .4-3ویژگی های تفکر استراتژیک
ویژگی اصلی تفکر استراتژیک ،توانایی به دست آوردن نگرشـی کلـی از آینـده سـازمان و محیط آن است  .این امر مستلزم
درك این است که مسائل و مباحـث مختلـف چگونـه بـه هـم ارتباط پیدا می کنند چگونه بر هم اثر میگذارند یک راهحل را در
یک زمینه خاص چه اثری بر دیگری می گذارد  ( .غفاریان و کیانی )1326 ،مهمترین ویژگی تفکر استراتژیک ،نگرش تمام نگر به
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فضای کسب و کار است و به جای اینکه سیستم کسب و کار را در قالب الگوهای ساده خالصه کند ،تصویری کلی از کسب و کار در
ذهن ایجاد می کند .در شرایط پیچیده با تغییرات غیرخطی که قضاوت بر مبنای الگوهای ساده شده می تواند گمراه کننده باشد،
تکیه بر نمای کاملی از موضوع ،مؤثرتر خواهد بود ( .ربیعی و همکاران )1320 ،سنکه ( )1۸۸1این را تفکر سیستمی و لیدکا ()1۸۸2
الگوی ذهنی کامل از نظام خلق ارزش برای مشتری می داند .ویژگی مهم دیگر آن ،یادگیری دو حلقه ای است .در رویکردهای
معمول ،یادگیری سازمانی با بهره گیری از نظام بازخور و در چارچوب قواعد حاکم حاصل می شود .در تفکر استراتژیک خود قواعد
نیز در یک چرخه یادگیری تکامل پیدا می کند ( .ربیعی و همکاران)1320 ،

 .5-3کارکردهای تفکر استراتژیک
کارکرد اصلی تفکر اندیشه گرایی استراتژیک ،خلق چشم انداز است .چشم انداز ،سمت و سوی مطلوب برای حرکت سازمان را
مشخص می کند  .استراتژی در راستای چشم انداز شکل می گیرد و سازمان را به سوی آن به حرکت در مـیآورد .چشـم انـداز از
تعامـل عوامل مؤثر در کسب و کار و چگونگی پاسخگویی به آن ها شکل می گیرد و همچنین به صورت یک آرمان مشترك ،سازمان
را یکپارچه و هم انگیزه می سازد .حاصل کار ،خلق بـاالترین ارزش برای مشتری ،مزیت رقابتی برای سازمان و تمایز از رقباست.
(فروزنده و همکاران )13۸1 ،تفکر استرتژیک باید از درك عمیق مقصد سازمانی و چشم اندازی برای آینده مطلوب سازمان نشات
بگیرد .یک چشم انداز واقعی و درست  -همانطور که در بیانیه های چشم انداز سازمان می آید  -درك و فهمی از جهت حرکت
سازمان ایجاد کرده و زمینه تمرکز و تاکید بر تمام فعالیت های داخل سازمان را فراهم می کند .ایجاد یک چشم انداز واقعی و قرار
دادن آن در شالوده سازمان باید چاشنی اصلی کار روزانه کسانی باشد که به طور استراتژیک فکر می کنند  .چشم اندازی که در
سراسر سازمان تسهیم می شود ،تعهد را به جای اعتراض و شکایت پرورش می دهد و درك مشترکی ایجاد می کند که در دل و
جان کل سازمان نفوذ پیدا می کند .به تصورات افراد الهام می بخشد و جوی به وجود می آورد که در آن افراد از تخصص و استعداد
خود حداکثر استفاده را می کنند .یک چشم انداز واقعی یاریگر دستیابی به عملکرد برتر در بلند مدت است (فروزنده و همکاران،
 .)13۸1نمودار ( )1کارکرد و پیامد تفکر استراتژیک را نشان می دهد:

نمودار ( -)9کارکرد و پیامد تفکر استراتژیک
تفکر استراتژیک جهت گیری مناسب سازمان را مشخص می سازد و با سنتز عوامل موثر محیطی و درونی تصویر یکپارچه ای
از فضای کـسب و کـار را درذهن ایجاد کرده و زمینه را برای خلق پاسخهای خالقانه و بدیع به نیازهای بـازار فـراهم مـی سـازد.
تفکر استراتژیک رویکردی است که مبتنی بر اصول استراتژی ،تفکر واگرا و خالقانه را برای خلق یک استراتژی ارزش آفرین توصیه
می کند .این شیوه نگرش الزمه کشف قواعد اثـربخش و بکارگیری آنها درراستای پاسخ به مشتری است .تفکر استراتژیک بیش از
جنبه های فرایندی و استراتژیک در محیط پر تحول و غیر قابل پیش بینی امروز رویکرد مناسب راهبردی سازمان شمرده می شود.
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رویکردی که می تواند سازمان را نسبت به رقیب برتری بخشد و سهم بیشتری از منافع بازار را نصیب آن سازد (غفاریان و علی
احمدی.)1322 ،
تفکـر اسـتراتژیک فراینـدی اسـت کـه رهبــران در راسـتای نیـل بـه اهـداف مشــخص ،استراتژی های واضح ،دقیق و روشن
را تنظیم کرده و با یکدیگر مرتبط سازند  .محـیط بـر جهـتگیـری استراتژیک شرکت بهطورمستقیم تأثیرگذاشـته و بـهطـور
غیرمسـتقیم نیـز اسـتراتژیهـا را دست خوش تغییر قرار می دهد( .آمانور . )2114 ،تفکر استراتژیک از طریق تشخیص و تقویت
فعالیتهایی که ارزشهای منحصر به فردی بـــرای مشتری ایجاد می کند ،مزیت رقابتی میآفریند .این کار ازطریق فهم قواعد بازار
و پاسخگویی خالقانه به آن انجام مـی شـود ،و ایـن امـر درمحیط ناپایدار و متحول کسب و کار ،یک رویکرد بی نظیر است .تفکر
استراتژیک درقالب قواعد ساده و عمیق ظاهر می شود تصمیمگیریهای روزانه تا جهتگیری کلی سازمان خواهد بود(شکل.)2

تفکر استراتژیک

تصمیم
گیری
روزمره

جهت گیری
کلی
الگوی
استراتژیک
دهنی

طرح ریزی
سازمانی

ارزشهای
سازمانی

شکل ( )2نحوة تﺄثیرگذاری تفکر استراتژیک درسازمان

 .6-3عناصر تفکر استراتژیک
محققان بـسیاری در مـورد ابعـاد تفکـر اسـتراتژیک بحـث نمود اند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ناپیر و آلبرت( )1۸۸1سه جنبه برا ی تفکر استراتژیک قائلهستند:
 گستردگیحوزه مورد توجه فرد به هنگام تفکر در خصوصمسائلسازمانی؛ افق زمانی در تصمیمات؛ افراد کلیدی که در سازمان از قابلیت تفکر استراتژیک بهرهمند هستند و همچنین میزان استفاده آنها از سیستم هایرسمی برنامه .
گلداسمیت ( )1۸۸6یک متفکر استراتژیک را دارای ویژگی های چـون مختـرع ،تفکـر واگـرا ،بـاانگیزه ،توانمند در مدیریت
نیمکره راست مغز ،و پیشگام در اعمال تغییرات می داند ،همچنین تعهد و حساسیت به ایده های جدید را نیـز از جملـه ضـرورت
هـا مـی داند .لیدتکا ( )1۸۸2در پژوهش خود پنج عنصر را برای تفکر استراتژیک بیان نموده که عبارتند از :تمرکز بر هدف ،چشم
انداز سیستمی ،فرصت طلبی هوشمندانه ،فرضیه محور بودن ،تفکر در زمان  .او در پژوهش دیگر خود پنج مرحله بهبود تفکر
استراتژیک را معرفی کرد که عبارتند از :تعریف معیار ،حفظ تمرکز ،به کارگیری منابع چندگانه برای بینش و تحلیل ،ایجاد تعادل
میان رویکردهای تحلیلی و شهود ،و تست تحلیل( .لیدکا)211۱ ،

22

سال سوم ،شماره دو(پیاپی :ده) ،تیر 9317

بن )211۱) )2111( 1معتقد است درك مفهوم تفکر استراتژیک نیازمند رویکرد ی دوگانه است که از یک سو و یژگی های فرد
دارای قابلیت تفکر استراتژیک را شناسایی کرده و از سوی دیگر فرآیندها و بسترهای سازمانی حاکم بر فرد را مورد بررسی قرار دهد
 .او در تحقیقات بعدی خود سطح سومی را نیز با هدف بررسی تعامالت گروهی مؤثر بر تفکر استراتژیک ،در نظر می گیرد .به عقیده
بون تفکر استراتژیک در سطح فردی داری سه ویژگی زیر می باشد:
 درك کاملی از سازمان و محیطش و در کنار آن ،تشخیص پیوند و پیچیدگی خرده سیستمهای سازمان(تفکر سیستمی)؛ خالقیت برای ارائه ایده های جدید ،یا بکارگیری مجدد ایده های قبلی با روشی متفاوت؛ چشم اندازی برای آینده سازمانبن در سطح گروهی ناهمگنی (تنوع مرتبط با شغل ) و تعارض ،شامل :تعرض شغلی ،تعارض وظیفه ای وتعرض رابطه ای را
مورد توجه قرار داده و در سطح سازمانی به فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی و سیستم پاداشو جبران خدمت اشاره کرد.
گراتس )2112( 2معتقد است که عناصر تفکر در سمت راست مغز ،ازجمله خالقیت ،جستجوگری و کارآفرینی ،اجزاء طراح
استراتژی و یا به عبارتی تفکر استراتژیک هستند .آبراهام( )211۱عوامل موثر بر ارتقا تفکر استراتژیک را شامل تالش برای کارآفرینی،
یافتن فرصت های جدید ،آیندهگرایی ،همکاری و متفاوت بودن می داند  .منظور از متفاوت بـودن ،انجـام کارهـای جاری سازمان
به طرقی متمایز می باشد .همچنین آکور و انگلیست )2116( 3در مدل خود تفکر استراتژیک را با استفاده از عناصری چون آگاهی
نسبت به صنعت و رقبا ،نقد خود ،آگاهی نسبت به مشکالت اصلی شرکت و یادگیری از تجربیات گذشته تعریف می کنند .آمتیاب و
ساهایی ( )2112شش مشخصه متفکر استراتژیک را رهبری خوب ،تصور سناریوهی بلندمدت آینده ،تدوین استراتژی های انطباقی
و زیستی ،توجه به نشانه های محیطی ،تفکر شهودی و خالقیت بیان میکند .پیساپیا و همکاران ()2112مهارتهای تفکر استراتژیک
را در چارچوب سازی مجدد ،بازتاب و تفکر سیستمی خالصه کرده اند.
باتوجه تعریف و الگوهای ارائه شده توسط پژوهشگران حوزه تفکر استراتژیک ،عناصر کلیدی سازه تفکر استراتژیک که بیشتر
مورد تأکید قرار گرفته اند عبارتند از :تمرکز بر هدف و داشتن چشم انداز؛ ابتکار و خالقیت؛ شهود؛ تفکر سیستمی؛ دیدکل نگر؛
تفکر در زمان؛ توجه به محیط؛ توجه به ذینفعان؛ توجه به دیالوگ و ارتباطات؛ فرصت طلبی هوشمندانه؛ فرضیه محور بودن؛ حل
مسئله؛ پیش فعال بودن و خلق محیط (آقاجانیان و رستمی.)13۸2 ،

 .4مدل مفهومی تحقیق
برای تفکر استراتژیک الگوهای متعددی پیشنهاد شده است .هریک از این الگوها به ابعـادی از مفاهیم و فرآیند شکل گیری
تفکر استراتژیک پرداخته اند .الگوهای پیترو یلیام سون ،جین لیدکا وگری هامل از شناخته ترین آنها هستند .هیچ کدام از محققین
به تمـام ابعاد مؤلفههای تفکر اسـتراتژیک نپرداختـهانـد بلکـه هرکـدام از آنـان بعضـی از ابعـاد تفکـر ،استراتژیک را مورد بررسیقرار
داده اند (بهرامی و طاهری فرد .)13۸1 ،تاکید الگوی «ویلیامسون» بر توانمندسازی سازمان از طریق توسعه قابلیت ها و شناخت
بازار است« .گری هامل» ایجاد شور و شوق در سازمان را برای خلق دیدگاه های جدید استراتژیک توصیه می کند( .سنگه)1326 ،
و «لیدکا» تمرکز انرژی سازمان بر اهداف را امری ضروری می داند .در میان مدل ها مفهومی ارائه شده برای تفکر استراتژیک نیز
شاید بتوان بـه مـدل جـین لیدکا به عنوان جامع ترین مدل اشاره کرد (بهرامی و طاهری فرد .) 13۸1 ،محققان مذکور همگی
تفکر استراتژیک و عناصر آن را در سطح فردی مطالعه نموده اند ،اما لیدکا در کنار عناصر سطح فردی بستر و محیط سازمان را نیز
مورد توجه قرار داد ه اند .او همچنین اشاره می کند اگرچه تفکر استراتژ یک از افراد آغاز می شود اما افراد به این منظور نیازمند
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بهره مندی از بستر سازمانی حامی تفکر و گفتمان استراتژیک در فضای سازمان هستند .دراین تحقیق از این الگو در سنجش تفکر
استراتژیک مدیران گاز استان خوزستان استفاده می شود.
جین لیدکا استاد دانشگاه داردن 1در زمینه استراتژی است .او در سال  1۸۸2الگویی برای تفکر استراتژیک پیشنهاد کرد که
به صورت گسترده ای مورد پذیرش و استفاده قرار گرفت .این الگوی مفهومی پنج رکن اصلی دارد :
 .1نگرش سیستمی؛ اولین رکن الگوی لیدکا نمایی از سیستم است .یک متفکر استراتژیک باید همواره الگوی کاملی از عوامل
خلق ارزش -از ابتدا تا انتها  -را در ذهن داشته باشد تعامل بین این زنجیره عوامل را به درستی درك کند .در این الگو شایستگی
های کلیدی سازمان ،فرصت ها و تهدیدات و رابطه بین این عوامل به درستی ترسیم شده و مفهوم یکپارچه ای از کسب و کار تداعی
می گردد.
 .2تمرکز بر هدف؛ دومین رکن ،تمرکز بر منبع سازمان در راستای دستیابی به هدف سازمان می باشد.
 .3فرضیه محوربودن؛ در این دیدگاه برای کشف قواعد موفقیت ساز محیط کسب و کار ،روش علمی فرض و آزمون فرض را
توصیه می گردد .لیدکا بر این باور است که یک متفکر استراتژیک باید قادر باش د خالقانه فرضیه سازی کند و مدبرانه آن را در
معرض آزمون قرار دهد.
 .4فرصت طلبی هوشمندانه؛ این رکن به هوشیاری متفکر استراتژیک نسبت به محیط وخالقیت اشاره دارد .یک متفکر استراتژیک
عالوه بر چشم انداز و جهت گیری اصلی سازمان باید به تحوالت فضای کسب و کار فرصت های حاصل از آن توجه داشته باشد.
 .۱تفکر در زمان؛ در این دیدگاه گذشته ،حال و آینده از هم جدا نیستند ،آینده بر مبنای گذشته شکل می گیرد و نقطه آغاز
آن حال است(غفاریان و کیانی.)1326 ،

که با در نظر گرفتن پنج عنصر تفکر استراتژیک تواما با یکدیگر ،میدان گسترده ای از دیدگاه ها را فراهم می سازد،
که می توان از طریق آن به نحو مطلوبی سازمان را به صورت یک مجموعه کل در نظر گرفت و ارتباطات بخش های
مربوط به آن را مورد بررسی قرار داد ،به طوری که چهار سطح عمودی استراتژی و عناصر افقی را در یک سیستم پیوسته
در نظر گرفت( .لیدکا)1۸۸2 ،
و تفکر استراتژیک را مستلزم درك این عناصر وشناخت رابطه بین آنها می دانـد  .ایـن ادراك سازمان را توانمند می سازد تا:
-

برای مشتری ارزش بیشتری نسبت به رقیب بیافزاید.

-

روش ها ی بدیع (و غیر قابل تقلیدی ) را پیش گیرد.

-

باتحوالت وتغییرات محیط سازگاری ایجاد کند( .بون)211۱ ،

او در پژوهش خود پنج مرحله بهبود تفکر استراتژیک را معرفی کرد که عبارتند از :تعریف معیار ،حفظ تمرکز ،بکارگیری منابع
چندگانه برای بینش و تحلیل ،ایجاد تعادل میان رویکردهای تحلیلی و شهود ،تست وتحلیل( .لیدکا.)211۱ ،
تفکر سیستمی
فرصت طلبی
هوشمندانه

تمرکز بر هدف

فرضیه محوری

تفکر
استراتژیک

تفکر در زمان

شکل( )3مدل مفهومی تحقیق (لیدکا)9118 ،

DARDEN
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به صورت خالصه اجزا تعاریف و مفاهیم ارایه شده در مورد هر مولفه از دیدگاه نویسندگان مختلف در جدول ( )1ارائه میگردد
که مبنایی برای تهیه سواالت پرسش نامه گردید:
جدول ( )9اجزا تعاریف و مفاهیم مولفه های تفکر استراتژیک مدل لیدکا
اجزا تعاریف و مفاهیم

مولفه
 -توجه به کل به جای اجزا

تفکر سیستمی

 توجه به زنجیره کامل ارزش آفرینی و درك تعامالت میان اجزاء آن شناسایی نقش فرد در سیستمهای بزرگتر و درك تأثیر رفتار او بر خروجی ها توجه به روابط میان استراتژی های سطح شرکت ،واحد کسب و کار و وظیفـه ای با یکدیگر،با محیط خارجی و با تصمیم گیری روزمره های
 توجه به ارتباطات میان واحدها و وظایف سازمانی -تفکر فرآیندی

منابع
(ناپیر وآلبرت،
)1۸۸1

(لیدکا)1۸۸2 ،

 -درك رابطه میان شرکای سهامی ،واحد تجاری و سطوح عملیاتی استراتژیهای تغییر نگرش به سازمان به عنوان مجموعـه ای از اجـزاء غیـر مـرتبط رقیـب بـرای کسب منابعبه یک سیستم جا مع متشکل از اجزاء

(بن)211۱ ،

 درك پویایی های محیط داخلی و خارجی سازمان -درك وابستگی متقابل اعضا و تعامالت آنها در سیستم داخلی و خارجی

(دیوید)2111 ،

 -عالقمندی به صرف نظر از منافع کوتاه مدت برای دستیابی بـه نتـایج

(ناپیر وآلبرت،
)1۸۸1

تمرکز بر هدف

 تجسم هدف و آینده مطلوب سازمانی -تعیین اهداف ارزشمند از دید کارکنان

(لیدکا)1۸۸2 ،

 تمرکز در جهت دار ساختن استراتژی در راستای رسیدن به اهداف و آرمان -اراده ای درونی و استوار در راستای رسیدن به اهداف و آرمان ها

(دیوید)2111 ،
(لیدکا)1۸۸2 ،

 خلق چشم اندار مشترك برگرفته از ارزیابی های داخلی و خارجی -تعیین و تبیین وضعیت آتی فرآیندهای اصلی سازمان

(بن)2111 ،
(بن)211۱ ،

 -توانایی تعیین ارزشمندی اهداف میانی نسبت به اهداف نهایی

(غفاریان و کیانی،
)1326

فرصت طلبی هوشمندانه

 -خلق ارزشهای جدید برای مشتری

(هامل)2111 ،

 بازنگری اســتراتژیهای برنامــه ریــزی شــده و طــرح گزینــه هــای استراتژیک نگرش مثبت به تغییرات به عنوان وسیله ای برای کشف فرصتهای نو ظهور -استقبال از ایده های کارکنان در سازمان

(لیدکا،
)1۸۸2,211۱

 -توجه به تحوالت فضای کسب و کار و فرصت ها ی حاصل از آن

(دیوید)2111 ،
(لیدکا)211۱ ،

 -هوشـمندی نسـبت بـه محـیط

(دیوید)2111 ،
(لیدکا)211۱ ،

 -درك محیط داخلی و خارجی سازمان

(لیدکا،
)1۸۸2,211۱

 شناسایی موضوعات استراتژیک سازمان -ارزیابی محیط داخلی و خارجی

(کالینز و همکاران،
)2111

 -توجه به فرصتهای خارجی

(گریتس)2112 ،

2۱
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اجزا تعاریف و مفاهیم

مولفه

منابع

فرضیه محوری

 هوشیاری نسبت به صنعت ورقبا هوشیاری نسبت به نقاط قوت و فرصتها -آگاهی از حوزه های اصلی که سازمان در آنها دچار مشکل است

(آکوروانگلیست،
)2116

 -توانایی طرح فرضیات خالقانه در مورد محیط کسب و کار و آزمـون اثربخش آنها

(دیوید)2111 ،
(لیدکا)1۸۸2 ،

 چگونگی رویارویی افراد با مشکالت و ارائه ی راه حل برقراری پیوند بین تفکر خالق و تحلیلی خلق فرضیه های متنوع بدون از بین بردن قابلیت بررسی ایده های جدید و رویکردهای نوین -قابلیت کشف ایدهها و ارائه راهکارهای بدیع

(لیدکا)1۸۸2 ،

 -در نظر گرفتن فرضیات جایگزین

(زند)2111 ،

تفکردر زمان

 -برقراری ارتباط میان گذشته ،حال و آینده

(دیوید)2111 ،
(لیدکا)1۸۸2 ،

 شناسایی الگوهای تکرار شونده در وقایع در نظر گرفتن گذشته برای حرکت از حال به آینده است و بهبود کیفیت تصمیم گیری بهرهگیری از وقایع گذشته برای پیش بینیآینده استفاده از دانش گذشته جهت یافتن مدل هـای مناسـب بـرای اتخـاذ تصمیمات فعلی -برقراری نوسان پایدار بین گذشته ،حال و آینده

(لیدکا)1۸۸2 ،

 .5روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش در دسته روش مورد استفاده توصیفی پیمایشی می باشد .روال
اجرایی این پروژه در ابتدا پس از بررسی ادبیات نظری ،و با توجه به اجزا و تعاریف مختلف عناصر تفکر استراتژیک مدل لیدکا و
نظرات استاتید و خبرگان سازمان ،شاخص های سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شرکت گاز استخراج و در قالب یک پرسشنامه
تنظیم گردید .پرسشنامه مشتمل بر  61سوال بر اساس پنج بعد تفکر استراتژیک مدل لیدکا بر اساس طیف لیکرت طراحی و در
بین  01نفر از مدیران شرکت گاز توزیع وکه  66پرسشنامه تکمیل و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت .پایایی این
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار  1/۸1مورد تایید قرار گرفت .همچنین روایی محتوای پرسشنامه تحقیق با استفاده از
نظر اساتید و کارشناسان سازمان و روایی سازه نیز از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تایید قرار گرفت.
پس از گردآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه ،در ابتدا به توصیف ویژگیهای دموگرافیک در نمونه های تحقیق (جنسیت،
سن ،تحصیالت ،سابقه کار) اقدام نموده ،پس از آن به منظور نمایش تصویری داده های فوق ،از نمودار دایره ای و میله ای استفاده
شده است .در راستای تحلیل داده ها و پاسخ به سوال های پژوهش و آزمون فرضیات ،ابتدا به وسیله آزمون  tتک نمونه ای مستقل،
میزان کاربرد تفکر استراتژیک مورد سنجش و سپس به منظور اولویت بندی میزان اهمیت هر یک از متغیرها تفکر استراتژیک از
نظر مدیران شرکت گاز استان خوزستان از آزمون فریدمن استفاده شده ودر ادامه جهت تعیین عوامل موثر بر تفکر استراتژیک در
شاخص های استخراج شده بر اساس هر مولفه از مدل لیدکا از روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار  SPSSاستفاده
گردید.

سواالت تحقیق
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.1

میزان تفکر سیستمی درمدیران شرکت گاز استان خوزستان چگونه می باشد ؟

.2

میزان تمرکز بر هدف درمدیران شرکت گاز استان خوزستان چگونه می باشد ؟

.3

میزان فرصت طلبی هوشمندانه درمدیران شرکت گاز استان خوزستان چگونه می باشد ؟
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.4

میزان فرضیه محوربودن درمدیران شرکت گاز استان خوزستان چگونه می باشد ؟

.۱

میزان تفکر در زمان درمدیران شرکت گاز استان خوزستان چگونه می باشد ؟

.6

اهمیت ابعاد تفکر استراتژیک بر اساس مدل جین لیدکا درمیان مدیران شرکت گاز استان خوزستان چگونه است؟

.0

عوامل موثر بر ابعاد تفکر استراتژیک براساس مولفه های مدل جین لیدکا در مدیران شرکت گازاستان خوزستان کدامند؟

 .6یافته های جمعیت شناسی
آماره های توصیفی تحقیق نشان دهنده آن است که در نمونه مورد بررسی یافته ها مدیران شرکت گاز استان خوزستان که از
مجموع  66نفر نمونه آماری تعداد  66نفر معادل  111درصد از پاسخ دهندگان مرد بوده اند.
در مورد متغییر سن یافته ها حاکی از آن است که از مجموع  66نفر تعداد  11نفر معادل  1۱/2درصد از پاسخ دهندگان بین
 21تا  3۱سال ،تعداد  24نفر معادل  36/4درصد آنان سن بین  ۱1-36سال ،تعداد  32نفر معادل  42/۱درصد آنان سن باالی ۱1
سال را دارا بوده اند .که این افراد از نظر تحصیالت ،تعداد  3نفر معادل  4/۱درصد آنان دیپلم ،تعداد  ۱نفر معادل  0/6درصد آنان
کاردانی ،تعداد  34نفر معادل  ۱1/۱درصد آنان کارشناسی ،تعداد  23نفر معادل  34/2درصد آنان تحصیالت کارشناسی ارشد و
تعداد  1نفر معادل  ۱ .1درصد جمعیت دارای مدرك دکتری بودند.
متغییر دیگری که داده های آن مورد بررسی قرار گرفت میزان سابقه کاری مدیران بود و یافته ها حاکی از آن است که از
مجموع  66نفر تعداد 2نفر از پاسخ دهندگان معادل  3درصد داری  1تا  ۱سال سابقه کاری ،تعداد  ۸نفر معادل  13/6درصد بین
 ۱تا  11سال ،تعداد  6نفر معادل  ۸/1درصد بین  11تا  1۱سال سابقه کاری ،تعداد  4نفر معادل  6/1درصد بین  1۱تا  21سال
سابقه کاری ،تعداد  4۱نفر معادل  62/2درصد بیش از بیست سال سابقه کاری داشتند.

 .7تحلیل دادهها
جهت پاسخ گویی به سواالت  1الی  ۱و بررسی وضعیت کاربرد هر مولفه از آزمون تی تک نمونه ای استفاده می گردد .از آن جا
که عوامل ،مقادیری بین  1تا  ۱را به خود اختصاص می دهد ،عدد  3به عنوان عدد متوسط در نظرگرفته شد و برای تصمیم گیری
درباره بزرگتر یا کوچکتر بودن میانگین از مقدار  ،3باید با در نظر گرفتن سطح معناداری و عالمت حد باال و پایین توجه کنیم.
جدول (  :)2نتایج آزمون تی تک نمونه ای
متغیر

میانگین

آماره تی

درجه
آزادی

ضریب
معناداری

فاصله اطمینان  ۸۱درصد

تفاوت
میانگین

حد پایین

حد باال

تفکر سیستمی

62 .3

314 .6

6۱

111 .1

621 .1

42 .1

22 .1

تمرکز بر هدف

61 .3

632 .6

6۱

111 .1

616 .1

42 .1

0۸ .1

فرصت طلبی هوشمندانه

42 .3

241 .۱

6۱

111 .1

424 .1

26 .1

۱۸ .1

فرضیه محور بودن

21 .3

24۸ .2

6۱

122 .1

211 .1

تفکر در زمان

40 .3

242 .۱

6۱

111 .1

401 .1

124 .1
2۸ .1

3۸ .1
6۱ .1

با توجه به اینکه سطح معناداری در تمامی مولفه ها از  1۱ .1کوچکتر می باشد فرض صفر رد می شود این بدان معنی است
که میانگین این مولفه اختالف معنی داری با عدد  3دارد .با توجه به مثبت بودن حد باال و حد پایین می توان گفت که میانگین
این عامل بزرگتر از  3می باشد  .در نتیجه وضعیت مولفه های تفکر استراتژیک در شرکت گاز استان خوزستان مطلوب می باشد.
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به منظور اولویت بندی میزان اهمیت هر یک از متغیرها تفکر استراتژیک از نظر مدیران شرکت گاز استان خوزستان
از آزمون فریدمن استفاده شده است که نتایج در زیر قابل مشاهده می باشد.
جدول ( :)2اولویت بندی میزان اهمیت متغیرها
رتبه

متغیر

میانگین رتبه ای

1

تفکر سیستمی

30 .3

2

تمرکز بر هدف

2۸ .3

4

فرصت طلبی هوشمندانه

۸1 .2

۱

فرضیه محور بودن

41 .2

3

تفکر در زمان

14 .3

نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که از بین متغیرها ،نفکر سیستمی با میانگین رتبه ای  30 .3بیشترین اولویت را دارد و بعد
از آن به ترتیب متغیرهای تمرکز بر هدف با میانگین رتبه ای  ،2۸ .3تفکر در زمان با میانگین رتبه ای  ،14 .3فرصت طلبی
هوشمندانه با میانگین رتبه ای  ۸ .2و فرضیه محور بودن با میانگین رتبه ای  4 .2قرار دارند .با توجه به جدول( sig ،)3کمتر از %۱
می باشد و فرض  H0رد شده و ادعای یکسان بودن اولویت متغیرها پذیرفته نمی گردد.
جدول (:)3آماره آزمون فریدمن
تعداد

66

کای اسکوئر

۱4 .3۱

درجه آزادی

4

Sig

111 .1

برای تعیین عوامل موثر بر تفکر استراتژیک در شاخص های استخراج شده بر اساس هر مولفه از مدل لیدکا از روش تحلیل
عاملی اکتشافی استفاده گردید .با توجه به اینکه در این پژوهش از یک مدل با پنج متغییر برای بررسی وضعیت تفکر استراژیک
استفاده شده است .بنابراین باید برای هر کدام از متغییرها تحلیل عاملی جداگانه ای انجام شود .بر این اساس فرایند تحلیل عاملی
اکتشافی برای هر مولفه ازمدل به منظور دسته بندی عوامل مهم به صورت جداگانه در شاخص های تعریف شده در هر متغییر انجام
گردید .پرسشنامه طراحی شده دارای 61سوال بر اساس متغیرهای مدل لیدکا شامل تفکر سیستمی ( سوال  1تا  ،)16تمرکز بر
هدف(سوال  10تا  ،)31فرصت طلبی هوشمندانه(سوال  31تا  ،)41فرضیه محوری (سوال  42تا )۱1و تفکر در زمان(سوال ۱1
تا )61می باشد  .برای انجام تحلیل عاملی ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که می توان داده های موجود را برای تحلیل
مورد استفاده قرار داد .نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی به شرح زیر در جدول ( )4می باشد:
جدول(  :)4نتایج حصل از تحلیل عاملی اکتشافی

22

شاخص

معنی داری
آزمون بارتلت

عدد اشتراك
عوامل

عوامل استخراج
شده

واریانس
کل

.111

۱22 .1

3

01

۱12 .1

2

6۱

2

62
64
63

متغیرها

تعداد متغیرها

تفکر سیستمی

16

242 .1

تمرکز بر هدف

14

261 .1

.111

فرصت طلبی هوشمندانه

11

2۱1 .1

.111

۱14 .1

فرضیه محور بودن

۸

2۸2 .1

.111

۱1۸ .1

1

تفکر در زمان

11

2۸0 .1

.111

۱16 .1

1

Kmo
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مقدار آزمون  KMOبرای هریک از مولفه ها بزرگتر از  1,0می باشد که نشان از کفایت نمونه گیری می باشد .همچنین مقدار
ضریب معناداری صفر در آزمون بارتلت نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مناسب می باشد .عدد اشتراك شاخصها
بزرگتر از  1,۱میباشد ،و بنابراین سواالت یاد شده از روایی الزم برای تحلیل عاملی برخوردارند .پس از انجام آزمونهای فوق و تایید،
ادامه مراحل تحلیل عاملی برای هر یک از مولفه ها انجام گردید که در نهایت هشت عامل به عنوان عوامل اصلی انتخاب گردید و
در جدول ( )4تعداد عوامل و واریانس کل هر عامل ،که نشان دهنده این است که چند درصد از واریانس حوزه مورد بررسی را
پوشش می دهد نشان داده شده است .توضیحات تکمیلی برای هر مولفه به شرح زیرمی باشد:
با توجه به انجام تحلیل عاملی روی  16شاخص متغیر تفکر سیستمی ،سه عامل اصلی شناسایی شده با توجه به ادبیات موضوع
به صورت زیر نامگذاری می شوند:
-

نگرش کلی از سازمان و محیط آن (کل نگری)

-

الگوی ذهنی کامل از نظام خلق ارزش

-

توجه به نقش فرد در تصمیم گیریها

تحلیل عاملی نشان می دهد که شاخص های q9. q10. q11. q12. q13. q14. q15 .تحت عامل درك کلی از سازمان و محیط
آن ،شاخصهای  .q1. q2. q3. q4. q16تحت عامل الگوی ذهنی کامل از نظام خلق ارزش و مولفه های  q5. q6. q7و ( q8عالرغم
داشتن بار عاملی کمترنسبت به عامل اول) با توجه به بیشنه تحقیق تحت عامل توجه به نقش فرد در تصمیم گیری های سازمان
قرار می گیرند.
جدول( :)5ماتریس چرخیده اجزا تفکر سیستمی
اجزا
عنوان شاخص

9

2

3

q1

اهمیت نقش واحد تحت مدیریت درخلق ارزش

.377

.720

.194

q2

اهمیت نقش عوامل داخلی (کارآیی ،سیستم های مالی و ) . . .در تحقق ارزش های سازمان

.137

.849

.092

q3

اهمیت نقش عوامل درونی (سیاست های کلی سازمان) در تحقق ارزش های سازمان

.381

.780

.050

q4

اهمیت واحد تحت مدیریت به عنوان جزیی از کل سازمان

.124

.711

.427

q5

اهمیت نظر مراجعین (درون سازمانی) در تصمیم گیری ها

.015

.118

.837

q6

اهمیت نظر مراجعین (برون سازمانی) در تصمیم گیری ها

.128

.229

.829

q7

اهمیت نقش تصمیمات اخذ شده بر عملکرد سازمان

.398

.367

.565

q8

اهمیت نظر کارکنان وا حد تحت مدیریت در تصمیم گیری های سازمان

.506

.250

.452

q9

میزان شناخت از فرصت ها و تهدید های محیط

.834

.289

.039

q10

میزان شناخت از نقاط قوت و ضعف سازمان

.888

.125

-. 029

q11

میزان شناخت از چگونگی تعامل و رابطه اجزا سازمان با محیط

.859

.190

.152

q12

میزان شناخت از چگونگی تعامل بین واحد های درون سازمانی

.820

.171

.215

q13

میزان شناخت از چگونگی رابطه میان شرکای سازمان و سطوح عملیاتی استراتژیها

.811

.269

.052

q14

میزان شناخت از روابط ،تعامل و تاثیر فرایندهای تعریف شده در سازمان

.715

.397

.243

q15

توانایی تشخیص وابستگی متقابل اعضا و تعامالت آنها در سیستم های داخلی و خارجی

.572

.506

.204

q16

میزان اعتقاد به تاثیر پذیری عملکرد سازمان از تعامل بین بخش های سازمان با یکدیگر

.230

.636

.263

با توجه به انجام تحلیل عاملی روی  14شاخص متغیر تمرکز بر هدف ،دو عامل به عنوان عاملهای اصلی شناسایی می شود.
این دو عامل با توجه به ادبیات موضوع به صورت زیر نامگذاری می شوند:
2۸

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

 داشتن چشم انداز و تمرکز بر آن تمرکز منابعتحلیل عاملی نشان می دهد که شاخص های . q20. q21q22. q23. q25. q26. q27. q28. q29تحت عامل داشتن چشم
انداز و تمرکز بر آن ،شاخص های  .q17q18. q19و( q24عالرغم داشتن بار عاملی کمترنسبت به عامل اول) تحت عامل تمرکز
منابع قرار می گیرند.
جدول(  :)6ماتریس چرخیده اجزا تمرکز بر هدف
عنوان شاخص

اجزا
1

2

q17

میزان استفاده از منابع فیزیکی در جهت تحقق اهداف سازمان

.215

.802

q18

میزان استفاده از توان تکنولوژیکی در جهت تحقق اهداف سازمان

.213

.878

q19

میزان استفاده از توان منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمان

.368

.773

q20

میزان برخورد با موانع در مسیر دستیابی به چشم انداز سازمان

.692

.152

q21

میزان ایستادگی در مقابل شرایط نامتعادل و تغییرات سازمان دردستیابی به اهداف سازمان

.699

.144

q22

میزان وضوح اهداف و چشم انداز سازمان

.617

.417

q23

میزان قرار داشتن واحد سازمانی تحت مدیریت در مسیر اصلی سازمان

.634

.320

q24

میزان موفقیت در همراستا کردن عملکرد کارکنان تحت مدیریت خود در دستیابی به اهداف

.706

.466

q25

میزان همسویی استراتژیهای عملیاتی در دستیابی به اهداف سازمان

.778

.341

q26

میزان همسویی اهداف عملیاتی و اهداف استراتژیک سازمان

.816

.338

q27

توانایی جهت دهی به فرایند های سازمان در راستای چشم انداز مشترك

.864

.260

q28

توانایی تشریح آینده فعالیتهای سازمان

.707

.089

q29

توانایی تعیین ارزشمندی اهداف میانی نسبت به اهداف نهایی و چشم انداز سازمان

.847

.232

q30

توانایی تعریف اهداف و چشم انداز سازمان ( واحد تحت مدیریت )

.704

.101

با توجه به انجام تحلیل عاملی روی  11شاخص متغیر تمرکز بر هدف ،دو عامل به عنوان عامل های اصلی شناسایی می شود.
این دو عامل با توجه به ادبیات موضوع به صورت زیر نامگذاری می شوند:
-

هوشمندی محیطی

-

نگرش مثبت به تغییرات

تحلیل عاملی نشان می دهد که شاخصهای  q35. q36. q37. q38. q39 q41تحت عامل هوشمندی محیطی ،مولفه های q31.
 q32. q33. q34 . q40تحت عامل نگرش مثبت به تغییرات قرار می گیرند.

۸1
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جدول( :)7ماتریس چرخیده اجزا فرصت طلبی هوشمندانه
اجزا

عنوان شاخص

9

2

q31

میزان ضرورت توجه به ایجاد ارزش های فرصت آفرین برای مشتریان

.471

.553

q32

میزان نگرش مثبت به تغییرات به عنوان وسیله ای برای کشف فرصت های نوظهور

.201

.780

q33

میزان قابل رؤیت بودن بکارگیری ایده های کارکنان در واحد سازمانی تحت مدیریت

.335

.770

q34

میزان تاثیر تغییرات محیط بر فعالیت های واحد سازمانی تحت مدیریت

.062

.772

q35

میزان شناخت و استفاده بهینه از فرصت های محیطی در بهبود عملکرد سازمان

.664

.407

q36

میزان بحث و بررسی در خصوص تهدید ها و فرصت های محیطی در جلسات عمومی

.869

.102

q37

میزان شناخت و استفاده از استراتژیهای جایگزین در بهره گیری از فرصت های محیطی

.856

.185

q38

میزان شناخت از محیط کسب و کار سازمان

.743

.128

q39

میزان توانایی استفاده از منحصر به فرد بودن دارایی ها در برابر شرکا و مشتریان

.629

.330

q40

میزان استقبال از ایده های کارکنان درسازمان.

.147

.778

q41

میزان مطالعه و توجه به عملکرد سازمان های همسو برای تصمیم گیری در حوزه مدیریت.

.639

.328

با توجه به انجام تحلیل عاملی روی  ۸شاخص متغیر فرضیه محوری ،یک عامل که دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک هستند در
تحلیل باقی می مانند و به عنوان عامل های اصلی شناسایی می شود .این عامل می تواند تقریبا  64درصد از تغییر پذیری متغیرها
را توضیح دهند .که با توجه به ادبیات موضوع به صورت زیر نامگذاری می شود:
 -فرضیه سازی خالقانه و آزمون سازی فرضیه

با توجه به استخراج فقط یک عامل مرحله چرخش عوامل انجام نگردید .در جدول ( )24-4خروجی بارهای عاملی هر یک از
متغییرها در عامل استخراج شده را نشان میدهد.
جدول( )8ماتریس اجزا فرضیه محوری
عنوان شاخص

اجزا
9

q42

میزان بکارگیری خالقیت ،در حین تصمیم گیری در فرصت های زمانی محدود

.771

q43

میزان بکارگیری خالقیت ،در رویارویی با مشکالت و ارائه راه حل .

.790

q44

میزان توانایی تعیین گزینه های مختلف برای حل یک مسئله با توجه به پیامدهای آن

.742

q45

میزان بکارگیری خالقانه روش علمی فرض و آزمون فرض در محیط کار.

.835

q46

میزان توانایی خلق فرضیه های متنوع بدون از بین بردن قابلیت بررسی ایده های جدید و
رویکردهای

.869

q47

امکان فرضیه سازی خالقانه در محیط کار.

.809

q48

وجود شرایط مناسب برای آزمون فرضیه های خالقانه درمحیط کار.

.721

q49

میزان توانایی ارائه ایده ها و توسعه راه حل هایی نو درمحیط کار.

.785

q50

میزان توانایی برقراری پیوند بین تفکر واگرا و همگرا ( خالقیت و تحلیل)درمحیط کار .

.884

با توجه به انجام تحلیل عاملی روی  11شاخص متغیر تفکر در زمان ،یک عامل که دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک هستند در
تحلیل باقی می مانند و به عنوان عامل های اصلی شناسایی میشود .این عامل میتواند تقریبا  63درصد از تغییر پذیری متغیرها را
توضیح دهند .که با توجه به ادبیات موضوع به صورت زیر نامگذاری می شود:
 یادگیری از زمان و تفکر به هنگامبا توجه به استخراج فقط یک عامل مرحله چرخش عوامل انجام نگردید .در جدول ( )20-4خروجی بارهای عاملی هر یک از
متغییرها در عامل استخراج شده را نشان می دهد .نمره امتیاز عامل استخراج شده  0۸3 .1می باشد.
۸1

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه
جدول(  :)1ماتریس اجزا تفکر در زمان
اجزا

عنوان شاخص

1

q51

میزان بهره مندی از فرصت های گذشته برای تدوین اهداف سازمان.

.839

q52

میزان بهره مندی ازا رتباط بین گذشته ،حال و آینده برای خلق ارزش .

.880

q53

میزان بهره مندی از تجربیات گذشته سازمان در پیش بینی آینده.

.885

q54

میزان بهره مندی از عملکرد و تجربیات گذشته سازمان در تصمیم گیری برای حرکت از

.820

q55

میزان اعتقاد به ارتباط بین نقاط قوت فعلی سازمان با عملکرد گذشته

.782

q56

میزان اعتقاد به ارتباط بین نقاط ضعف فعلی سازمان با عملکرد گذشته

.719

q57

میزان اعتقاد به اهمیت نوسان بین گذشته ،حال و آینده در تدوین راهبرد و اجرای آنها

.794

q58

میزان اعتقاد به اینکه گذشته ارزش پیش بینی کنندگی دارد

.747

 q59میزان اعتقاد به اینکه آینده بر مبنای گذشته شکل می گیرد و نقطه آغاز آن شرایط حال است
q60

میزان توانایی حفظ ارتباط بین گذشته و آینده سازمان درتصمیمات مدیریتی

.732
.740

 .8نتیجه گیری و پیشنهادات
وضعیت تفکر استراتژیک در شرکت گاز استان خوزستان مطلوب بوده و کلیه عناصر در سازمان در حال جاری سازی می باشد.
اما با توجه به نتایج آزمون ها عناصر فرصت طلبی هوشمندانه ،فرضیه محوری و تفکر در زمان نیاز به توجه و برنامه ریزی بیشتری
جهت بهبود می باشند .همچنین به منظور شناسایی عوامل اصلی موثر در تفکر استراتژیک در هر مولفه از مدل لیدکا برای برنامه
ریزی جهت اجرا ،بهبود و کنترل روند پرورش تفکر استراتژیک در مدیران سازمان ،شاخص های استخراج شده دسته بندی گردید
و مدل تفکر استراتژیک بر اساس مولفه های مدل لیدکا در شرکت گاز استان خوزستان به صورت شکل( )3پیشنهاد میگردد:

تفکر سیستمی:
نگرش کلی از سازمان و محیط آن (کل نگری)
الگوی ذهنی کامل از نظام خلق ارزش
توجه به نقش ذینفعان سازمانی در تصمیم گیری
فرصت طلبی
هوشمندانه:

تمرکز بر هدف:
داشتن چشم انداز و تمرکز بر آن

هوشمندی محیطی

تمرکز منابع

فرضیه محوری:
فرضیه سازی خالقانه و
آزمون سازی فرضیه

نگرش مثبت به تغییرات

تفکر استراتژیک

تفکر در زمان:
یاذگیری از زمان و تفکر
به موقع

شکل( :)3مدل پیشنهادی تفکر استراتژیک بر اساس مولفه های مدل لیدکا در شرکت گاز استان خوزستان
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بر اساس نتایج تحلیل عاملی پرورش و استقرار تفکر سیستمی در شرکت گاز استان خوزستان مستلزم کسب مهارتها و انجام
اقداماتی به شرح زیر بر اساس تاثیرگذاری در عوامل سه گانه شناسایی شده در این متغیر می باشد .
-

درك پویایی های محیط داخلی و خارجی سازمان

-

توانایی شناخت از چگونگی تعامل و رابطه اجزا سازمان با محیط

-

توجه به ارتباطات میان واحدها و وظایف سازمانی

-

برقراری تفکر فرآیندی در سازمان

-

توجه به زنجیره کامل ارزش آفرینی و درك تعامالت میان اجزاء آن

-

توجه به نقش مراجعین (درون و برون سازمانی ) در تصمیم گیری ها و اهمیت نقش تصمیمات اخذ شده بر عملکرد
سازمان.

بنابراین با توجه به نتایج سنجش انجام شده تفکر سیستمی از موقعیـت بهتـری نسبت به شاخص ها ی دیگر برخوردار است
ولیکن الزم است مدیران سازمان زمینه الز م برای ارتقا توانمندیهای فوق را در سازمان ازطریق برگزاری کارگاههای آموزشی فراهم
نمایند .همچنین کارشناسان و بخصـوص مـدیران این مجموعه به جای جزیره ای فکر کردن و توجه به تک تـک اجـزا ،تغییـردیـدگاه
داده و کـل نگری و یا دیدگاه سیستمی را جایگزین نگاه موجود خود نمایند .
بر اساس نتایج تحلیل عاملی پرورش و استقرار تمرکز بر هدف در شرکت گاز استان خوزستان مستلزم کسب مهارتها و انجام
اقداماتی به شرح زیر بر اساس تاثیرگذاری در عوامل شناسایی شده در این متغیر می باشد .
-

خلق چشم اندار مشترك برگرفته از ارزیابی های داخلی و خارجی

-

تعیین و تبیین وضعیت آتی فرآیندهای اصلی سازمان

-

جهت دهی به فرایند های سازمان در راستای چشم انداز مشترك

-

تمرکز در جهت دار ساختن استراتژی در راستای رسیدن به اهداف و آرمان

-

استفاده بهینه از امکانات و توان سازمان (تکنولوژیکی ،منابع انسانی ،فیزیکی و ) . . .در دستیابی به اهداف سازمان.

بنابراین با توجه به نتایج سنجش انجام شده میزان کاربرد تمرکز بر هدف در مدیران شرکت گاز استان خوزستان مطلوب می
باشد .اما به منظور حفظ و بهبود این روند با توجه به نقش مهم ترسیم چشم انداز صحیح که تعیین کننده جهت گیری های کلی
سازمان در آینده می باشد ،ضمن کسب مهارت در تعریف آینده آرمانی سازمان و تدوین نقشه راه استراتژیک ،پیشنهاد می گردد.
مدیران سازمان در فرایند تجزیه و تحلیل ،تدوین و تعریف چشم انداز و اهداف سازمان ضمن مشارکت کارکنان و فراهم آوردن حس
اعتماد متقابل شرایط همسو کردن آنها برای دستیابی به برنامه تدوین شده را فراهم سازند .همچنین فرمان نیت متمرکز (هدف
گیری و هدفگرایی) را در سازمان استقرار نمایند .از این طریق بایستی منابع خود را بر روی اهداف استراتژیک متمرکز کند.
بر اساس نتایج تحلیل عاملی پرورش و استقرار فرصت طلبی هوشمندانه در شرکت گاز استان خوزستان مستلزم کسب مهارتها
و انجام اقداماتی به شرح زیر بر اساس تاثیرگذاری در عوامل شناسایی شده در این متغییر می باشد .
-

هوشیاری نسبت به نقاط قوت و فرصت های محیطی

-

توجه به تحوالت فضای کسب و کار و فرصت ها ی حاصل از آن

-

هوشیاری نسبت به صنعت ورقبا

-

آگاهی از حوزه های اصلی که سازمان در آنها دچار مشکل است

-

شناسایی موضوعات استراتژیک سازمان

-

ارزیابی محیط داخلی و خارجی

-

نگرش مثبت به تغییرات به عنوان وسیله ای برای کشف فرصتهای نو ظهور

-

خلق ارزش های جدید برای مشتری

-

استقبال از ایده های کارکنان در سازمان
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بناب راین با توجه به نتایج سنجش انجام شده میزان کاربرد فرصت طلبی هوشمندانه در مدیران شرکت گاز استان خوزستان
مطلوب می باشد .اما میانگین رتبه آن نشان دهنده این است که بر خالف اهمیت این عامل در موفقیت سازمان مورد کم توجهی
توسط مدیران قرار گرفته است بنابراین به منظ ور بهبود این قابلیت در سازمان پیشنهاد می گردد مدیران سازمان فرامین و اقدامات
زیرا را سر لوحه امور خود قرار دهند:
-

در هر رخداد و روندی ،در جستجوی فرصت و منفعت استراتژیک باشید

-

محاورات جدید را برقرار سازید.

-

-از تجربه های جدید استقبال کنید.

-

سیستم خلق ارزش را از نو بیافرینید

-

متمرکز بر عواملی باشید که هم متمایزکننده باشد و ممتاز کننده

-

-ترویج فضای گفتمان استراتژیک در سازمان

بر اساس نتایج تحلیل عاملی پرورش و استقرار فرضیه محوری در شرکت گاز استان خوزستان مستلزم کسب مهارتها و انجام
اقداماتی به شرح زیر بر اساس تاثیرگذاری در عوامل شناسایی شده در این متغییر می باشد .
-

برقراری پیوند بین تفکر خالق و تحلیلی

-

توانایی طرح فرضیات خالقانه در مورد محیط کسب و کار و آزمـون اثربخش آنها

-

تصمیم گیری منعطف بر مبنای فرضیه سازی و خالقیت

-

قابلیت کشف ایدهها و ارائه راهکارهای بدیع

هم اکنون در محیط اکثر سازمانها افزایش دسترسی به اطالعات و کمبود زمان برای تفکر ،توانایی فرضیه سازی و آزمون آنها به
صورت مؤثرموضوع مهمی قلمداد می شود و تواناییخوب کار کردن در فرضیه ها هسته اصلی شایستگی بهترین استراتژی هایی
است که در سـازمان مـورد استفاده قرار می گیرند که توجه به نتایج سنجش انجام شده به نظر میرسد این شاخص مورد کم
توجهی مدیران ارشـد در ایـن سازمان واقع شده است  .در خصوص این شاخص نیز پیشنهادمیگردد کـه بـه عوامـل ذیـل بـه
ترتیب اولویت توجه بیشتری گردد:
-

بکارگیری خالقیت در حینفرصت گیری های زمانی محدود

-

استفاده ازروشها ی علمی در تصمیم گیری ها

-

منعطف نمودن سازمان در برابر تغییرات

-

امکان فرضیه سازی خالقانه در محیط

-

ایجاد نظام انگیزشی

بر اساس نتایج تحلیل عاملی پرورش و استقرار فرضیه محوری در شرکت گاز استان خوزستان مستلزم کسب مهارتها و انجام
اقداماتی به شرح زیر بر اساس تاثیرگذاری در عوامل شناسایی شده در این متغییر می باشد .
-

بهره مندی از ارتباط بین گذشته ،حال و آینده برای خلق ارزش .

-

بهره مندی از فرصتهای گذشته برای تدوین اهداف سازمان.

-

در نظر گرفتن گذشته برای حرکت از حال به آینده است و بهبود کیفیت تصمیم گیری

-

شناسایی الگوهای تکرار شونده در وقایع

مسائل امروز ناشی از راه حل ها ی دیروزی است  .بـه مـدیران سـازمان پیشنهاد می شود با تشکیل یک کمیته مطالعاتی و
پژوهشی جهت بررسی تمام فـراز و فـرود ،موفقیت و شکست و چالش هایی که پشت سر گذاشته اند تجربه را تجزیه و تحلیل
نموده و تجربه های قابل بهرهبرداری را استخراج کنند و در اختیار مدیریت عالی قرار دهنـد زیـرا مدیران باید در اتخاذ تصمیمات،
استفاده از تجربیات گذشته ،نگاه به آینـده و اقدام به موقع را مدنظر داشته باشند.
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کاربرد هوش هیجانی در آموزش و پرورش
خلیل خادم محترم ،*9رمضان

جهانیان2

 -1دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -2عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج

چکیده
هدف این مقاله ،بررسی اثر هوش هیجانی در آموزش و پرورش است .ب راساس این نگرش که چرخه آموزش و
پرورش برپایه یک حرکت سنتی عمدتا حول محور «آموزش شناختی» میچرخد ،پرورش ابعاد عاطفی-اجتماعی
نادیده انگاشته شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از اینرو نقش هوش هیجانی در تبیین عوامل عاطفی و
اجتماعی قابل تأمل به نظر میرسد .که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی :هوش هیجانی ،آموزش و پرورش ،دروس تحصیلی ،معیارهای آموزشی

 -9مقدمه
با مروری کوتاه بر تجارب آموزشی و کموکیف یادگیریهایی که تا به حال آموزشوپرورش هردو بر آنها صحه گذاشته است،
درمییابیم که ما در گذشته تحت شرایطی کامال متفاوت آموزش دیدهایم و نمیتوانیم ادعا کنیم که این روشهای آموزشی ،بهترین
شیوهها و محتواهای آموزشی بودهاند و منجر به یادگیریهای اصیل و با ثبات در ما گردیدهاند .از اینرو الزم است تا تمام روشها و
مواد آموزشی را با این واقعیت تلخ هماهنگ سازیم و برای در امان ماندن از پیامدهای هرچه نامطلوبتر آن ،تدابیری بیندیشیم.
گلمن( )1۸۸۱بیان میکند کودکان نسل حاضر نسبت به نسل گذشته ،از نظر هیجانی با مشکالت بیشتری مواجهاند .آنها
تنهاتر و افسردهتر ،عصبانیتر و سرکشتر و مستعد نگرانی بیشتر ،تکانشیتر و پرخاشگرترند .از اینرو این پرسش مطرح میشود که
مسألهی اصلی چیست ،چه باید کرد ،چه چیز را میتوان تغییر داد؟ مدارس در این زمینه چه نقشی دارند؟ آیا نظام آموزش و پرورش
و مدارس موجود به اندازه کافی در انجام دادن وظیفه محوله خود یعنی تربیت انسان خوب درست عمل کرده است؟ اتزیونی ()1۸۸4
در پاسخ میگوید :به نظر میرسد آنچه باید تغییر یابد ،مأموریت مدارس موجود است .او اشاره میکند که مدارس از طریق
خویشتنداری و همدلی ،در پرورش منش مطلوب ،نقش مرکزی دارند و تعهد واقعی به ارزش مدنی و اخالقی نیز از همین طریق
میسر میگردد .برای این کار الزم نیست که برای کودکان درباره ارزشها سخنرانی کنیم ،آنها نیاز دارند تا خودشان ،این ارزشها
را به عمل درآورند و این کار با پایهریزی صحیح مهارتهای اساس عاطفی و اجتماعی میسر میگردد .از این نظر ،سوادآموزی هیجانی
هم گام با آموزش منش مطلوب ،رشد اخالقی و مدنیت به پیش میرود.
لیکونا ( )1۸۸1درباره آموزش منش مطلوب اشاره میکند که:ما نیاز داریم تا نفس ،اشتها و امیال خود را کنترل کنیم تا بتوانیم
حق دیگران را درست ادا کنیم .برای این کار مدارس نقش اساسی دارند ،زیرا سالهای زیادی از عمر ما در مدرسه و در جریان
تحصیل سپری میگردد .بنابراین آموزش عاطفی در مدارس ضرورتی بیچون و چراست .زیرا این حرکت بهجای آنکه استرسزاترین
جوانب زندگی روزانه یک کودك را تنها مسایلی نامربوط تلقی کند ،یا زمانی که این مشکالت به حد انفجار میرسند ،کودکان را
برای تنبیه انضباطی به مشاور مدرسه یا دفتر انضباطی ارجاع دهد ،مشکالت زندگی عاطفی و اجتماعی را به موضوعهای شایان
بررسی مبدل میسازد(آدولفسو داماسیو)2111 ،
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درباره وجه دیگر بیان مسأله«سواد عاطفی»میتوان گفت که یادگیری سواد عاطفی-اجتماعی به همان اندازهی یادگیری ریاضی
و خواندن اهمیت دارند .یادگیری بدون ارتباط با احساسات کودکان تحقق نمیپذیرد .برنامههای سوادآموزی هیجانی ،سطح نمرههای
پیشرفت تحصیلی کودکان و عملکرد آنان را در مدرسه بهبود میبخشد .در مطالعاتی از این قبیل ،بارها نشان داده شده است زمانی
که کودکان ،فاقد مهارتهای الزم برای کنار آمدن با ناراحتیهای خود هستند و یا از مهارتهای گوش کردن یا تمرکزجویی ،احساس
مسؤولیت کردن در مورد تکالیف خود ،یا اهمیت دادن به آموزش بیبهرهاند ،هر آنچه این مهارتها را پرورش دهد ،به پیشرفت
تحصیلی آنان کمک خواهد رساند .از این نظر سوادآموزی هیجانی توانایی یاددهی مدارس را افزایش میدهد .حتی در شرایط بحران
و کاستن از بودجهها هم میتوان چنین استدالل کرد که این برنامهها ،به معکوس کردن روند افت تحصیلی و تقویت مدارس در
انجام دادن مأموریت اصلی خود کمک میکنند و بنابراین ارزش سرمایهگذاری را دارند(گلمن .)1۸۸۱ ،به نظر میرسد که آموزش
این دورهها گذشته از مزایای تحصیلی به کودکان کمک میکند تا در آینده انسانهایی مفیدبرای جامعه و کشور خود باشند.
اینجاست که بازنگری مأموریت مدارس موجود ،اهمیت اساسی مییابد و تبیین تغییر جهت آن از یادگیریهای شناختی محض به
یادگیریهای عاطفی-اجتماعی گذشته از آموزههای شناختی راهی است برای دستیابی شرایط بهتر رشد عاطفی-اجتماعی
فرزندانمان(سارنی)1۸۸۸ ،

 -2تاریخچه
اگرچه در سالهای اخیر مفهوم هوش هیجانی به شدت مورد توجه قرار گرفته است ،اما آنگونه نیست که بدون مقدمه به وجود
آمده باشد .در دههی  1۸21روانشناس مشهور ،ثرندایک ،برای نخستینبار از«هوش اجتماعی»نام برد و آن را«توانایی ادراك و فهم
دیگران و انجام دادن اعمال مناسب در برقراری روابط میان شخصی»تعریف کرد(گلمن .)1۸۸۱ ،در همین سالها ،ژان پیاژه،1۸0۱( ،
نقل از شریفی درآمد )1321 ،به عواطف ،به مثابه نیروی انگیزشی و پویشی در تحول شناخت توجه کرد و با بیان اینکه شناخت و
عاطفه دو جزء مستقل ،اما مکمل یکدیگرند ،بر نقش تأثیر گذار عواطف بر تحول اندیشه و شخصیت آدمی تأکید ورزید .جان
دیوئی( )1۸32در کتاب «چگونه فکر میکنیم»بیان میکند که کالس درس ،جایی است که دانشآموزان در مورد مهارتها و
حالتهای ذهنی مورد نیاز برای نیل به آن و شرایط اجتماعی و عاطفی که برای انتقال و تدوام آن مورد نیاز است ،اطاالعات و
آگاهیهایی به دست میآورند .در دهه ،1۸21 ،استرنبرگنشان داد که مردم نسبت به«مهارتهای اجتماعی»در افراد باهوش توجهی
ویژه دارند .آنها همچنین بر ارزش هوش اجتماعی و تفاوت آن با تواناییهای تحصیلی تأکید بسیار میورزند( .گلمن .)1۸۸2 ،گاردنر
( )1۸۸3با ابداع سازه «هوش چندگانه» و با طرح دو نوع هوش به نامهای«هوش درون شخصی» و «هوش میان شخصی» به وضوح
آنچه را امروز به نام هوش هیجانی شناخته میشود ،پی افکند .در سال  1۸۸1مفهوم هوش هیجانی در قالب پژوهشهای مایرو
سالووی به وجود آمد و در سال  1۸۸۱و با انتشار کتاب پر تیراژ دانیل گلمن به نام«هوش هیجانی» ،این مفهوم به زبانی ساده و
قابل فهم برای مردم عادی ،افراد متخصص و مجامع علمی مطرح گردید( .گلمن)1۸۸2 ،

 -3تعریف هوش هیجانی
واژهای که با عنوان هیجان به آن اشاره میکنم ،اصطالحی است که روانشناسان و فالسفه بیش از یک قرن درباره معنای دقیق
آن به بحث و جدل پرداختهاند .در فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد ،معنای لغوی هیجان چنین ذکر شده است«:هر تحریک یا
اغتشاش در ذهن ،احساس عاطفه؛هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده» .من لغت هیجان را برای اشاره به یک احساس ،افکار،
حالتهای روانی و زیستشناختی مختص آن و دامنهای از تمایالت شخص برای عمل کردن براساس آن به کار میبرم .واضح است
که منظور من از هوش هیجانی ،صالحیت هیجانی است که عبارت است از«:توانایی آموخته شده برمبنای هوش هیجانی که نتیجه
آن عملکرد برجسته در کار ،تحصیل و زندگی روزمره است»(گلمن)1۸۸2 ،
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به اعتقاد مایر و سالووی( )1۸۸0هوش هیجانی عبارت است از توانایی درك و فهم عواطف به منظور ارزیابی افکار و خلق و خو
و تنظیم آنها به گونهای که موجب تعالی و تحول عقلی-عاطفی گردد .دانیل گلمن در کتابی که به نام هوش هیجانی نوشته است،
ابتدا براساس پژوهشهای مایر و سالووی به پنج بعد هوش هیجانی اشاره میکند و سپس در آخرین نوشتههای خود صورتبندی
جدیدی از قابلیتهای هوش هیجانی به شکل خودآگاهی هیجانی ،خود مدیریتی آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط ،ارایه میدهد
(نقل از شریفی درآمدی ،آقایار .)1324 ،به قول پتنهوش هیجانی را چه بسا میتوان به معنای وجه اکتسابی هوشی دانست تا خود
و دیگران را بهتر بشناسیم.
گلمن در مصاحبه ای درباره اینکه آیا میتوان هوش هیجانی را آموزش داد ،میگوید :هوش هیجانی ضمن اینکه از یک زمینه
بالقوه ذاتی برخوردار است ،جنبه اکتسابی سالم دارد .و بههمین سبب است که تماما به بهبود خویشتن منجر میشود .اساسا در
بحث «شخصیت» ما از دو اصطالح سخن به میان میآوریم :یکی«اثر حالت»و دیگری«اثر صفت»٫که البته آنگونه که در روانشناسی
مطرح است ،تفاوت میان آنها وجود دارد .شما وقتی که به یک کارگاه هوش هیجانی میروید ،فورا«اثر حالت»را تجربه میکنید،
احساس خوبی دارید ،میگویید «خیلی خوب بود» ،این «اثر حالت» را تجربه میکنید ،احساس خوبی دارید ،اثر کارگاه آموزش وجود
دارد ،خوب است .همینطور «اثر صفت» است ،یعنی وقتی که شما در یک برنامه آموزش(تمرین) ذهنی و آموزش قلبی(درونی)
نظاممند و طوالنی مدت شرکت میکنید ،ساختار عصبی(نورولوژی) مغز شما تغییر میکند و شما هرچه بیشتر آن را انجام دهید،
تغییر سریعتر خواهد بود و تأثیر آن یک سال بعد و حتی ده سال بعد همچنان قابل مشاهده خواهد بود»( .گلمن  ،211۱نقل از
شریفی درآمدی و آقایار)1324 ،
گلمن( )1۸۸۱معتقد است که ،مدارس نخستین فضاهای اجتماعی هستند که میتوانند خألها و ضعفهای کودکان را در زمینهی
رشد و تعالی عواطف و تعاملهای اجتماعی برطرف سازند و با آموزشوپرورش هر دو مهارتهای عاطفی-اجتماعی دانشآموزان،
حس رقابت جوییهای آزارنده ،رقابتهای سنتی و نظارتهای مرضی آنان را بر اعمال یکدیگر ،اصالح و ترمیم کرد .او یادآوری
میکند که یادگیری مهارتهای عاطفی از خانه آغاز میشود و کودکان با مجموعهای از توانشهای عاطفی اولیه و متفاوت وارد
مدرسه میشوند .بههمین دلیل است که نظام آموزشوپرورشهردو و به تبغ آن مدارس با چالشهایی در مورد آموزش و اصالح
مهارتهای عاطفی دانشآموزان مواجهاند .این چالشها را میتوان از طریق جایگزین سازی و بر طرف ساختن ابهامات موجود ،در
زمینهی عواطف و از طریق ترتیب دادن برنامههای استاندارد شدهی آموزش که سبب پرورش و تکامل مهارتهای عاطفی و کاربست
صحیح آن است ،از بین برد.
کاربردهای هوش هیجانی در آموزشوپرورش درخدمت سالمت روان دانشآموزان و پیشگیری از اختالالت رفتاری در مدارس
اساسا مدارس مکانی مطلوب برای ترویج و پرورش مهارتهای اجتماعی و پیشگیری از بروز اختالالت رفتاری به شمار میآیند.
همچنین پژوهشها نشان دادهاند که ضعف پیشرفت تحصیلی ،اصلیترین عامل زمینهساز بروز مشکالت رفتاری و بزهکاریها و
پرخاشگریهاست(هاوکینز1و کاتاالنو.)1۸2۱ ،2
پس اگر مدارس برنامهها و فعالیتهای پیشگیرانه را دنبال کنند میتوانند از سالمت روان دانشآموزان در برابر عوامل آسیبزا
محافظت کنند .نخستین برنامه شامل راهبردهای پیشگیرانه از بروز اختالالت رفتاری در سطح مدارس است که به شکل ایجاد
همیاری و ارتباط میان مدیر ،معاون ،معلمان و اولیای دانشآموزان است که میتواند به افزایش هماهنگی میان فعالیتهای پیشگیرانه
و ایجاد فضای سازشیبرای یادگیری ،بهبود سالمت روان دانشآموزان منجر شود .این برنامه در پیشگیری یا کاهش رفتارهایی مانند
اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر ،اهمیتی ویژه دارد .دومین برنامه شامل راهبردهای پیشگیرانه در سطح کالس است که عبارتاند
از:یافتن راههایی برای افزایش پیشرفت و بهبود عملکرد دانشآموزان در انجام دادن رفتارهای اجتماعی ،افزایش فرصتهای کالسی
برای مشارکت فعاالنه دانشآموزان در جریان یادگیری ،حمایت از روابط همسال با همسال و بزرگساالن و تأکید بر آموزش با کیفیت
مطلوب باتوجه به ارزشیابیهای متناوب از دانشآموزان به منظور اطمینان از پیشرفت مطلوب آنان و جلب همکاری والدین به نحو
احسن .توجه اصلی این برنامه بر اصالح خویشتنداری ،مقابله با استرس و افزایش خودآگاهی عاطفی از طریق ترویج تکفرات جایگزین
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است که برپایه آن بر آموزش علل هیجانها و پیامدهای آنها و مهارتهای چون تشخیص ،فهم و خود تنظیمی هیجانها به
دانشآموزان تأکید میشود(لدوکس.)2113
برنامههای پیشگیری هدفدار ،سومین اقدامات پیشگیرانه روانی-تربیتی ،متمرکز بر راهبردهایی است که برای پرورش و اصالح
تواناییهای اجتماعی ،قدرت تصمیمگیری ،افزایش مشارکت اجتماعی و کسب آگاهیهای اجتماعی ضرورت دارد .مثال این راهبردها
به منظور افزایش توانایی دانشآموزان دبستانی پیش از ورود به مدارس راهنمایی ،در انطباق با استرسهای ناشی ازتغییر مقطع مؤثر
بوده است .الیاس ،زینرو ویزبرگ ( )2111گزارش میدهند که کودکانی که در برنامههای پیشگیری هدفدار مشارکت داشتند در
مقایسه با کودکانی که در این برنامه مشارکت نداشتند ،سازگارترند دانشآموزانی که در این برنامهها شرکت نداشتند ،دارای نرخ
باالتری از اعتیاد به الکل و مواد مخدر ،انحرافات جنسی ،پرخاشگری ،دروغگویی ،تقلب کردن ،سنگدلی ،نافرمانی در خانه و مدرسه،
مسخره کردن دیگران و تندخویی بودند(استراتونو رید.)2113 ،
چهارمین برنامه شامل راهبردهای جامع آموزش بهداشت روان است که با بهرهگیری از آنها میتوان برای تسهیل جریان پرورش
و ارتقای سالمت روان دانشآموزان همراه با پیشگیری از وقوع رفتارهایی که سب ایجاد اختالل در عملکردهای عادی(عمل
همجنسگرایی ،مصرف سیگار و…)میشود ،اقدام کرد .پنجمین برنامه شامل راهبردهای پیشگیرانه چند وجهی است .این برنامهها از
آنجا که به«همکنشی»زمینههای اجتماعی ،تحصیلی و رفتارهای بالغ و سالم توجه دارند ،میتوانند به نحوی خاص تا جایی که به
افزایش طول عمر دانشآموز منجر شود ،مورد استفاده قرار گیرند( .کیاروچیو همکاران)2112 ،

 -4هوش هیجانی و دروس تحصیلی
طرح مسأله هوش هیجانی و رابطه آن با دروس تحصیلی ،به طرح این پرسش منجر میشود که اگر مدارس فعالیت خود را بر
آموزشوپرورشهردو هوش هیجانی و در یک کلمه«تعدیل هیجانها»از طریق یادگیری عاطفی-اجتماعی متمرکز نمایند ،پس
مسؤولیت و وظیفه آنها در قبال آموزش مسایل علمی و فنی گوناگون چه میشود .اگرچه بهطور کلی این نوع سؤاالت از نگرانیهای
چند وجهی آن گروه از آموزش کارانی ناشی میشود که نخستینبار است که با مسأله پرورش مهارتهای عاطفی -اجتماعی آن هم
در یک نظام یا برنامهی آموزشی بسته و محدود روبرو میشوند و درعینحال نمیدانند که چگونه باید آموزش مهارتهای هوش
هیجانی را در قالب دروس تحصیلی فراهم آورند ،اما با وجود این ،نکتهای که نمیتوان از آن غفلت ورزید این است که هوش هیجانی
و تحصیلی ،هردو در یک مسیر و در نیل به هدفی معین قرار دارند.
این دو به موازات هم پیش میروند و همگرایی میان تالشهای مربوط به پرورش هوش هیجانی و فعالیتهای تحصیلی محسوس
به نظر میرسد .فقط کافی است که باورها و افکار قالبی را که در زمینه دروس تحصیلی به صورت«بن بستهای ذهنی» درآمده
است به دور افکنیم و راه را بر پذیرش این عقیده بگشاییم که فراگیری مهارتهای عاطفی-اجتماعی در قالب دروس معین تواناییهایی
ما را برای کسب موفقیتهای تصیلی مورد نیاز ،تضمین میکند و این باور را از ذهن خود بزداییم که نقش مدارس فقط آموزش
علومی همچون ریاضی ،زبان و ادبیات است و کسب مهارتهای عاطفی-اجتماعی به عهده خانه ،انجمنهای دولتی و مذهبی است.
در واقع نقش مدارس این نیست که با آموزش علوم و ارزشیابی آنها به دانشآموزان مدرك بدهند ،بلکه مهمتر آن است که در
قالب مجموعههای از دروس معین ،زمینههای رشد و تعالی ،خردمندی ،منش مطلوب و رشد قضاوت صحیح و رفتار سنجیده را که
همانا پرهیز از واکنشهای هیجانی نامناسب و افراطی است در آنان فراهم آورند .این امر امکانپذیر نیست ،مگر اینکه مدارس فراتر
از وظیفه قالبی و سنتی خود که آموزش دادههای خام اطالعات و حتی دانش و تجربه است بیندیشند و عمل کنند به گونهای که با
طراحی و تدوین دروس انسانی و عاطفی-اجتماعی برپایه آموزش قابلیتها و فنون هوش هیجانی فرصتهای سنجیدهای را فراهم
آورند برای صعود دانش آموختگان از نردبان دانایی به باالترین پله آن ،که همان رشد قضاوت صحیح اخالقی و حکمت و خردمندی
است .در اینجا ،ذکر این نکته نیز مفید است که اگرچه برخی از تحصیل کردههای دانشگاهی(پزشکان ،اساتید ،مهندسان ،مدیران
سازمانها و رهبران سیاسی) از هوش بهر شناختی باال ،برخوردارند با دیگران نیستند ،زیرا با وجود داشتن آگاهی و دانش کافی،
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چگونگی بهرهگیری از آموزههای درسی و دریافت پیامهایی را که در آنها مستتر است ،نیاموختهاند« .آنچه اینان بدان آگاهی ندارند
یا فاقد آنند ،دانستن چگونگیها در برابر دانستن چه چیزهاست .همچنین درس خواندن در مدارس و نزد معلمانی با کاستیهای
موجود در صالحیتهای عاطفی و اجتماعی ،سبب بروز نارسائیها و ناهنجاریهایی میشود که شاهد آن هستیم .ازاینرو برای آنکه
دانش آموختگان بتوانند به موازات کسب آگاهیهای شناختی ،به بهرهمندی از صالحیت هیجانی نایل آیند باید میان هوش هیجانی
و دروس مدرسه ارتباط برقرار شود .بدین سریق که آموزههای صالحیت هیجانی جزء الینفک تفکرو بینش برنامه ریزان درسی و
آموزشی ،از عناصی اصلی سازنده رفتار معلمان و سایر دستاندرکاران اداری و انضباطی مدرسه در برخورد با دانشآموزان
گردد(نوریسو کرس .)2111 ،در غیر این صورت باهوشترین دانشآموزان وقتی که در برابر هیجانهای خارج از کنترل خود قرار
میگیرند به دانشآموزانی احمق تبدیل میشوند(گلمن.)1۸۸2 ،

 -5هوش هیجانی و معیارهای آموزشی
عملکرد تحصیلی و آموزشی مدارس باید با استانداردهای آموزشی انطباق کامل داشته باشد .منظور از استانداردهای آموزشی،
توانمند ساختن دانشآموزان برای دستیابی به اهداف و مهارتهای علمی مورد نظر است .وضع کردن این استانداردها باتوجه به
اهداف و قوانین جوامع گوناگون ،متفاوت است .تجزیه و تحلیل استانداردهای آموزشی نشان میدهند که پیشرفت تحصیلی مورد
انتظار در برنامههای درسی ،مهارتهای اساسی هوش هیجانی را در بر میگیرد .مثال در یکر درس نقد ادبی از دانشآموزان انتظار
میرود تا بتوانند احساسات و انگیزههای قهرمان داستان را تشخیص دهند .از اینرو اگر در درس مورد نظر انگیزه قهرمان مشخص
نگردد یا در یک شعر ،عواطف دانشآموزان برانگیخته نشود ،در واقع «یک فرصت آموزش بهینه» برای آموزش هوش هیجانی از بین
رفته و جنبهای مهم از محتوای آموزشی مورد غفلت قرار گرفته است .بنابراین مدارس باید با اجتناب از آموزش یک سلسله حقایق
خشک و انتزاعی در بارهی وقایع تاریخی و دم تکرار خطاهای گذشته به پرورش صالحیت هیجانی و تواناییهای تحصیلی به صورت
ادغامی و موازی روی آورند چرا که صالحیت هیجانی و تواناییهای تحصیلی در حقیقت «محتوای متناظر» هستند و بهمکاران،
 .)2112بنابراین آنچه مدارس ما بدان نیاز دارند این است که برنامههای آموزش مهارتهای اجتماعی-عاطفی به یک حالت همپوشی
و همگرایی در برنامههای آموزشی منجر گردند( .نوریس و کرس. )2111 ،

 -6برنامههای درسی هیجانی/اجتماعی در مقاطع تحصیلی
از آنجا که روانشناسان تحولنگر ،نمودار رشد عواطف را رسم میکنند میتوانند بهطور دقیق دراینباره اظهار نظر کنند که
کودکان در هر مقطع از شکوفایی هوش هیجانی ،چه آموزشهایی را باید ببینند .دفالکو (به نقل از سالووی و مایر)1۸۸0 ،تأکید
میکند که من از برنامههای اجتماعی/هیجانی به منزلهی بخشی از برنامه جامع و مداوم آموزشی به موازات سایر برنامههای آموزشی
که از دیدگاه پیشگیری اجرا شوند ،حمایت میکنم .در برنامه پیشنهادی من ،به دانشآموزان کالس سوم دبستان ،دروس ابتدایی
در زمینه خودآگاهی ،ارتباطات و تصمیمگیری آموزش داده میشود .در کالس چهارم و پنجم ،که ارتباط با همساالن اهمیت بسیار
پیدا میکند ،کودکان دروسی مانند همدلی ،مهار تکانه و خشم را فرا میگیرند که موجب بهتر شدن ارتباطات دوستانه میان آنها
میشود .در طی برنامه«مهارتهای زندگی» ،دانشآموزان دروسی را فرا میگیرند که به دریافتن احساسات دیگران از طریق حرکات
بیانگر چهرهای میپردازند و در زمینهی ایجاد احساس همدلی نقشی مهم ایفا میکند .در دورهی راهنمایی تحصیلی ،دروس بهطور
مستقیمتر به وسوسهها و فشارهایی در زمینه برقرار کردن ارتباط با جنس مخالف و مصرف مواد مخدر مرتبط میشوند که به تدریج
وارد زندگی کودکان میشوند .در دورهی دبیرستان که نوجوانان کمکم با ارتباطات اجتماعی مبهم مواجه میشوند بر درنظر گرفتن
دیدگاههای گوناگون ،دیدگاههای خود شخص و سایر کسانی که درگیر مسایل هستند تأکید میشود .از اینرو در زیر برای نمونه
یک برنامه درسی خودشناسی ارائه میشود(:استونو دیل هونت)1۸02 ،
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 -9-6اجزای اصلی
خود آگاهی :مشاهده و شناخت احساسات خود ،یافتن واژگانی برای بیان احساسات ،آگاه شدن از ارتباط میان افکار ،احساسات
و واکنشها.
تصمیمگیری فردی :بررسی اعمال خود و آگاهی بر پیامدهای آنها تشخیص آنکه اندیشه یا احساسات بر تصمیمی خاص
حاکماند .عمال این بینشها بر موضوعاتی همچون مسائل جنسی ،مواد مخدر ،ترك تحصیل ،همنشینی با دوستان ناباب.
مدیریت احساسات :بهرهگیری از گفتوگو با خودبرای یافتن پیامهای منفی مانند انتقادهای درونی مخرب؛درك آنچه در پس
هر احساس نهفته است(مانند رنجشی که برانگیزاننده خشم است)؛ یافتن راههایی برای رویارویی با ترس و اضطراب ،خشم و اندوه.
رویارویی با فشار روانی :شناخت ارزش تمرینهای بدنی ،تصویرهای ذهنی هدایت شده ،روشهای آرمیدگی.
همدلی :درك احساسات و عالیق دیگران و توجه به دورنمای ذهنی آنان احترام گذاردن به تفاوتهای موجود در احساسات افراد
نسبت به پدیدههای گوناگون ارتباطها :گفتوگو درباره احساسات بهطور مؤثر؛ شنونده و پرسشگر خوب شدن؛ تمایز گذاشتن میان
حرف و عمل دیگران و واکنشها و قضاوتهای خود نسبت به آنها؛ (ارسال پیامهایی که با «من» شروع میشود بهجای توی شما
به طرز سرزنش آمیز) .
خود فاشسازی :ارزش دهی به رو راست بودن و ایجاد حس اعتماد در یک ارتباط؛ آگاهی براینکه چه هنگام میتوان بدون
احساس خطر درباره احساسات خصوصی خود صحبت کرد.
خویشتنپذیری :احساس غرور کردن و نگریستن به خود از زوایهای مثبت؛ شناخت نقاط قوت و ضعف خود؛ توانایی یافتن برای
خندیدن به خود.
مسؤولیتهای شخصی :پذیرش مسؤولیت تشخیص پیامدهای تصمیمات و اعمال خود؛ پذیرش احساسات و حالتهای خود؛
عمل کردن به تعهدات خود(مثال در زمینهی درس خواندن) .
جسور بودن :ابراز عالیق و احساسات خود بدون خشم یا انفعال.
پویایی گروه :همکاری با آگاهی براینکه چه هنگام رهبری را بر عهده بگیرد و چه هنگام تبعیت کند.
حل تعارضات :نحوه مبارزه عادالنه با کودکان دیگر ،والدین و معلمان؛ بهرهگیری از الگوی برد-برد برای حل تعارضات.

مﺄموریت آموزشوپرورشهردو معطوف به هوش هیجانی در تربیت اولیا و مربیان
شاید بتوان گفت در هیچیک از عناوین درسی ویژگیهای معلم تا این حد حائز اهمیت نیست ،زیرا نحوهی اداره کردن کالس
به خودی خود یک الگو ،یک درس بالفعل ،در زمینهی داشتن صالحیت عاطفی یا فقدان آن در معلم است .پاسخگویی معلم به سوال
یک دانشآموز ،در بردارنده مطالب بسیاری برای سی یا چهل دانشآموز دیگر است(گلمن .)1۸۸۱ ،ازاینرو ،در برنامه آموزش
استاندارد معلمان باید به آماده سازی معلمان برای ارایه دادن این نوع دروس و نحوه تدریس آنها توجهی ویژه مبذول شود.
دفالکو ( )1۸۸0یادآوری میکند که  31درصد معلمان مدارس معطوف به هوش هیجانی وقتی که برای اولینبار متوجه شدند
که برای تدریس دروس جدید سوادآموزی هیجانی تحت آموزش قرار خواهند گرفت ،نارضایتی خود را ابراز داشتند ،اما پس از
گذشت یک سال ،بیش از  ۸1درصد آنان از تدریس این دروس راضی بودند و تمایل داشتند در سال بعد هم همان دروس را تدریس
کنند.
سوادآموزی هیجانی ،فراتر از موضوع تربیت معلمان ،دیدگاه ما را نسبت به تکلیف خود مدارس بسط میدهد و مدارس را به
کارگزاران جامعه مبدل میسازد که عهدهدار نظارت بر فراگیری کودکان در زمینهی این دروس اساسی زندگی هستند .گذشته از
ویژگیهای الزم دورههای درسی عاطفی-اجتماعی ،الزمهی اجرای این طرح وسیعتر آن است که درون و بیرون از کالس مثال در
زمین بازی فرصتهایی به دانشآموزان داده شود تا بتوانند لحظات بحران فردی را به دروسی در زمینه صالحیت عاطفی تبدیل
کنند .این دروس زمانی بهترین کارایی را خواهند داشت که تعلیمات آنها ،با آنچه در خانههای کودکان میگذرد ،هماهنگ باشد.
در بسیاری از برنامههای سوادآموزی هیجانی کالسهایی ویژه برای والدین درنظر گرفته شده است تا دربارهی مطالبی که به
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فرزندانشان آموزش داده میشود .آگاهی یابند و این کار فقط به منزلهی مکمل آنچه در مدرسه تدریس میشود ،صورت نمیگیرد،
بلکه به منظور کمک به والدینی انجام میشود که احساس میکنند نیاز دارند تا با زندگی عاطفی فرزندان خود به شکلی مؤثرتر
برخورد کنند(دفالکو1۸۸0 ،؛ الیاس و همکاران.) 2111 ،

بحث و نتیجه گیری
امروزه ،هوش هیجانی یا سودآموزی هیجانی از جایگاهی غیر قابل انکار در آموزشوپرورشهردو برخوردار است .باوجود اینکه
مربیان از آن در برنامههای آموزش مدارس به کندی صورت میپذیرد .درنظریه هوش هیجانی ادعا شده است که از مدارس باید در
حکم سازمانهایی یاد کرد که در آنها یادگیریها بهطور جامع و فراگیر ارایه میشوند و معلمان و کارکنان مدارس هم برای
بهرهگیری از هوش هیجانی و شیوههای یادگیری اجتماعی-عاطفی از مهارت کافی برخوردارند و والدین هم باید خود را با این
برنامهها هماهنگ و همراه سازند.
شواهد نشاندهندهی آن است که اگر میخواهیم کودکانی تربیت کنیم که در خانواده ،محل کار و جامعه ،افرادی کارآمد و
توانمند و از سالمت روانی و جسمانی مناسب برخوردار باشند ،باید به آموزش هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی-عاطفی آنها
اهمیت داده شود .ازاینرو مطلوبترین حالت برنامههای سوادآموزی هیجانی آن است که در سنین پایین آغاز شوند ،با سن کودك
متناسب باشند ،در خالل همهی سالهای مدرسه تداوم یابند و به صورت تالشهای یکپارچه از سوی خانه ،مدرسه و اجتماع اعمال
شوند خوش باورانه است که تصور کنیم بر سر راه گنجاندن برنامههای سوادآموزی هیجانی در دستور کار مدارس موانعی وجود
نداشته باشد .ممکن است بسیاری از والدین احساس کنند که این موضوع باتوجه به حیطه مسؤولیتهای مدارس ،بسیار خصوصی
است و بهتر است این قبیل کارها را به والدین واگذارند .ممکن است معلمان از اینکه ناچارند بخشی از برنامهی روزانه مدرسه را به
موضوعهایی اختصاص دهند که تا این حد با دروس علمی پایه نامرتبط به نظر میرسند ،ناراضی باشند .بعضی از کودکان نیز مقاومت
خواهندکرد ،به ویژه از آن نظر که احساس میکنند این کالسها با عالیق واقعی آنان همخوانی ندارند یا آنها را دخالتی تحمیلی
در امور خصوصی خود میپندارند .آخرین مشکل ،باال نگاه داشتن کیفیت کار است و حصول اطمینان از آنکه بازاریابان آموزشی
زبانباز ،به عرصه طراحی برنامههای صالحیت عاطفی پای نگذارند تا آنکه مبادا به تکرار فجایعی همچون دورههای گمراه کنندهای
درباره مواد مخدر و اعتیاد یا حاملگی دختران نوجوان بپردازند.
در پاسخ به این سوال تجربی که کالسهای آموزش هوش هیجانی یا سوادآموزی هیجانی برای دانشآموزانی که کالسها را
میگذارنند تا چه اندازه اهمیت دارند ،اطالعات و یافتههای پژوهشی نشان میدهند که برنامههای سوادآموزی هیجانی ،نمرههای
پیشرفت تحصیلی کودکان و سطح عملکرد آنان را در مدرسه بهبود میبخشد .این یافتههایی منفرد نیست ،در مطالعاتی از این قبیل
بارها چنین نتیجهای به دست آمده است .مثال در شرایط بحران و کاستن از بودجهها هم میتوان چنین استدالل کرد که این
برنامهها به معکوس کردن روند افت تحصیلی و تقویت مدارس در انجام دادن مأموریت اصلی خود کمک میکنند و ازاینرو ارزش
سرمایهگذاری را دارند .همچنین این دورهها گذشته از مزایای تحصیلی ،به کودکان کمک میکنند تا به عنوان دسوت ،دانشآموز و
فرزند و در آینده به عنوان همسر ،کارمند ،رئیس ،والد و شهروند ،نقشهای خود را در زندگی به نحو بهتری ایفا کنند .در این صورت
آموزشوپرورشهردو مبتنی بر صالحیت هیجانی و سالمت رفتاری میتواند باتوجه به چشمانداز آینده ،محور اصلی توسعه کشور ما
در ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی قرار گیرد .زیرا پایه قرار دادن هوش بهر در آموزشوپرورش هر دو از سطح
ابتدایی تا دانشگاه تنها پیشبینی کنندهی انتخاب رشته تحصیلی دانشآموختگان در آن ،حیطه حرفهای یا شغلی خود را انتخاب
میکنند ،صرفنظر از اینکه بتوانند یک حسابدار ،وکیل یا یک پرستار با شایستگیها و قابلیتهای انسانی شوند.
هوش بهر ممکن است نشاندهندهی میزان ظرفیت شناختی دانشآموختگان ما وقتی که با اطالعات و پیچیدگیهای موجود
در یک حیطه تخصصی مواجه میشوند ،باشد ،اما وقتی که در آن حیطه وارد شدند این میزان هوش هیجانی است که تعیینکنندهی
موفقترین فرد است ،زیرا هوش هیجانی است که مشخص میکند دانشآموختگان چگونه از عهده روابطی بر میآیند که تعیینکننده
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عملکرد مناسب آنها در یک حیطه حرفهای است .ما قرنی را با تأکید بیش از حد بر تواناییهای تحصیلی به منزلهی کلید موفقیت
در زندگی گذراندیم ،اما این فقط بخشی از تصویر است .اگر دانش آموختگان ما قادر به کنترل هیجانات تلخ و رنجآور خود نباشند،
اگر نتوانند همدلی داشته باشند ،و اگر نتوانند روابط و مناسبات معنوی و انسانی برپایه فنون هوش هیجانی داشته باشند ،آنگاه
دیگر فرقی نمیکند که چقدر باهوش هستند.
بهطور کلی باتوجه به پیشینهی گرایشهای عاطفی ،اخالقی و معنوی جامعه ایران که ادبیات و پند و اندرزهای بزرگان علم و
ادب و هم آموزههای و معارف اسالمی بر ویژگیهای آن صحه میگذارند و باتوجه به ظرفیت بالقوه عاطفی-اجتماعی مردم این
مرزوبوم و نیازهای روانی آنان نتایج این مقاله را با توان بیاید امکانی نوید بخش در زمینهی تدوین یک برنامهی راهبردی به شمار
آورده به منظور غلبه بر مشکالت و پیامدهای منفی ناشی از رویکرد دان افزایی میتوان نتایج این پژوهش را در اختیار دستاندرکاران
آموزش و پرورش در بخشهای گوناگون گزینش و تربیت آموزگاران ،مربیان و دبیران ،برنامهریزان درسی و مجریان اداری و پرورشی
قرار داد ،تا آنان بتوانند پس از بازنگری ،با اتخاذ تصمیمات اساسی برنامههایی با سازوکارهای عاطفی -اجتماعی تدوین کنند و با
آموزش دادن صحیح آنها در حکم مکمل آموزش هوش شناختی و دانش افزایی به ثبات عاطفی-اجتماعی ،سازگاری و رشد وتعالی
معنوی دانشآموزان یاری رسانند و با به وجود آوردن فضای مطلوب ،سالم و باانگیزه در مدرسه زندگی دانشآموزان را سالم ،با نشاط
و غنی سازند .براین اساس پیشنهادات زیر ارائه میگردند:
-

نظام آموزش پرورش از روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت با صالحیت در زمینه هوش هیجانی بخواهد که برنامه
صالحیت هیجانی-اجتماعی را در قالب طرحهای پژوهشی طراحی کنند و تصمیمی اتخاذ شود که زمینهی اجرایی شدن آنها
در آموزشوپرورشهردو فراهم شود.

-

سیاستگذاران آموزشوپرورش هر دو ،رنامهریزان و معلمان متفاوت رشد عاطفی ،دانش اجتماعی-را در قالب طرحهای
پژوهشی طراحی کنند و تصمیمی اتخاذ شود که زمینهی اجرایی شدن آنها در آموزشوپرورشهردو فراهم شود.

-

سیاستگذاران آموزشوپرورشهردو ،برنامهریزان و معلمان را نسبت به مسایل و مشکالت و پیامدهای منفی دانشافزایی
محض و ارایه راهحلهای مناسب برای رفع آنها آگاه کند.

-

دورههای درسی شامل حداقل پنجاه موضوع درسی در زمینههای متفاوت رشد عاطفی ،دانش اجتماعی-عاطفی و مهارتهای
زندگی تدوین شود.

-

در برنامه آموزش استاندارد معلمان به آمادهسازی عاطفی-اجتماعی آنان بیش از پیش توجه شود .بههمین منظور ضرورت
دارد که برنامههای سوادآموزی عاطفی به منظور کسب صالحیت هیجانی در دورههای تربیت معلمان گنجانده شود .

-

در مرحله گزینش به آن گروه از داوطلبان شغل معلمی اولیت داده شود که براساس بررسیهای بالینی ،مصاحبه و تکمیل
پرسشنامه هوش هیجانی واجد صالحیت هیجانی-اجتماعی تشخیص داده میشوند.

-

برنامههایی به منظور آموزش دانشآموزان مطرود ،مغلوب و دوریگزین طراحی شود

-

مشاوران مدرسه جلسات هفتگی راهنمایی دوستیابی را برای دانشآموزان تشکیل دهند

-

آموزش کنترل تکانهها و هیجانها از ابتداییترین سالهای مدرسه به کودکان آموزش داده شود .
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بررسی نقش حفاظت از محیط زیست در توسعه پایدار
اسداله مهر آرا ،9سپیده مدانلو جویباری ،2علیرضا زارع

زیدی3

 -1استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر ،قائم شهر .ایران
 -2دانشجوی دکتری مدیریت دولتی(مدیریت تطبیقی و توسعه) ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،واحد قائم شهر،
دانشگاه آزاد اسالمی ،قائم شهر .ایران
 -3دانشجوی دکتری مدیریت دولتی(مدیریت منابع انسانی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر ،قائم شهر .ایران

چکیده
وقتی در سپتامبر سال  2111بیش از  12۸1تن از سران دولت های جهان ،گرد هم آمدند تا اهداف هزاره سوم
را تصویب کن ند ،مشخص گردید که ما در حال ورود به دورانی هستیم که اساسا مفهوم و نگرش به توسعه،
دستخوش تحول ساختاری شده است .زیرا دوران توجه یک بعدی به مقوله ی توسعه که به تولید ناخالص ملی
الویت می بخشد ،به سرآمده و ما باید به کیفیت زندگی مردم و پایداری در محیط زیست بیاندیشیم .در دنیایی که
فعالیت های نابخردانه انسان ها لطمات جبران ناپذیری به گونه های گیاهی جانوری زده است ،طبیعتا طراحی رویه
ای برای دستیابی به توسعه پایدار که بتوان در چارچوب آن منابع محدود و غیرقابل جایگزین را مدیریت کرد،
امری الزم و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود .در این مقاله ضمن تبین مفاهیم توسعه ،توسعه پایدار و محیط زیست،
تاثیر انسان بر محیط زیست و نقش مبارزه با تغییرات آب و هوایی در توسعه پایدار را تحلیل نموده و در نهایت
فرصت ها و چالش های جهانی شدن برای توسعه پایدار از منظر حفظ محیط زیست و هم چنین ارتباط محیط
زیست با توسعه پایدار در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

واژگان کلیدی :توسعه ،توسعه پایدار ،محیط زیست

 -9مقدمه
در هزاره سوم ،محیط زیست مفهوم دیگری پیدا کرده و دیگر نمی توان با الگوها و مدل های قدیمی آن را تبیین کرد .محیط
زیست ،امروز در برگیرنده ی تمام مسایلی است که در صنعت ،فرهنگ ،اقتصاد و سیاست مطرح است .در این صورت وقتی می
گوییم محیط زیست ،مثل گذشته مختص آلودگی ها یا حیات وحش نیست ،بلکه شامل تمام جلوه ها و جنبه هایی است که به
نوعی زندگی ما انسان ها را تحت الشعاع قرار می دهد .این روند تا آن حد پیش رفته که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته برنامه
ریزی محیط زیست در چارچوب برنامه ریزی کشوری مطرح می شود .مثال در کشوری مثل کانادا یا استرالیا در برنامه های پنج
ساله ،برنامه ریزی برای محیط زیست را در تمامی جنبه ها اعم از روش کار ،راهکارها ،بودجه بندی ،زمان بندی و ساختار تشکیالتی
لحاظ می کنند (مخدوم.)132۱ ،
تا کنون تعاریف و رهیافت های گوناگونی برای توسعه در نظر گرفته شده است .برخی توسعه را به صورت کلی در نظر گرفته،
ایده های جهان شمول برای آن بیان داشته اند .برخی دیگر ،توسعه را امری ویژه می پندارند و آن را به شکل پدیده ای خاص زمان
ها و مکان ها می دانند و بر این باورند که باید هم تعاریف و هم رهیافت های تخصصی و منطبق با شرایط زمانی و مکانی عرضه
کرد .از سوی دیگر ،عده ای از اندیشمندان معتقدند که در جنبه های ویژه ای از توسعه جوامع باید نظر داد ،نظریه های توسعه
بایستی به صورت بخشی بیان گردند و هر بخش از جامعه را به طور مجزا مورد بررسی قرار داد .در حالی که تعدادی دیگر از جامعه
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شناسان و متخصصان مدیریت دولتی بر این باورند که باید توسعه را به صورت امری میان بخشی و همه جانبه در نظر گرفت(لهسایی
زاده.)13۸1 ،
توسعه پایدار عبارتی است که امروزه گوش همه انسان ها با آن آشناست .یکی از الزامات توسعه پایدار این است که محیط
زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث جمعی بشریت به گونه ای محافظت شود که عالوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر،
ظرفیت پاسخ دهی به نیازهای نسل های آینده را نیز داشته باشد .بنابراین ،توسه را زمانی پایدار می خوانیم که مخرب نباشد و
امکان حفظ منابع را برای آیندگان فراهم آورد (سنگاچین و همکاران.)13۸2 ،
یکی از مهم ترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار ،توجه به تعادل بخشی و تخصیص بهینه منابع بین مناطق
برای رسیدن به توسعه پایدار است .در سال  2116اتحادیه اروپا استراتژی توسعه پایدار را برقرار نمود که تعیین کننده یک نگاه
پایداری در رشد اقتصادی ،مصلحت اجتماعی و حفاظت محیط زیستی است که با هم ترکیب شده اند و در تعامل هستند(قرخلو و
حسینی.)1326 ،
از سوی دیگر ،افرایش جم عیت ،رشد اقتصاد ،فعالیت های صنعتی و پیشرفت های حاصل از فن آوری ها موجب شده تا بشر
جهت رفع نیازهای بی انتهای خود اقدام به تخریب طبیعت و تغییر نوع پوشش طبیعی نماید(روستا و همکاران .)13۸1 ،به همین
دلیل الگوی نامناسب استفاده از سرزمین و تغییرات شدید آن منجر به پیدایش بحران های زیست محیطی شده است (میردیلمی و
همکاران .)13۸1 ،به همین منظور توجه به آمایش سرزمین جهت پیشگیری از بحران های محیط زیست و هم چنین استفاده
صحیح و پایدار از تمامی امکانات پهنه ی سرزمین می تواند یکی از موضوعات جدیدی باشد که توجه دولت ها و بخصوص سازمان
مدیریت و حفاظت از محیط زیست را جلب نماید (جعفری و کریمی.)1324 ،
در این مقاله ضمن تبیی ن مفاهیم توسعه ،توسعه پایدار و محیط زیست ،تاثیر انسان بر محیط زیست و نقش مبارزه با تغییرات
آب و هوایی در توسعه پایدار را تحلیل نموده و در نهایت فرصت ها و چالش های جهانی شدن برای توسعه پایدار از منظر حفظ
محیط زیست و هم چنین ارتباط محیط زیست با توسعه پایدار در ایران را مورد بررسی قرار می دهیم.

 -2مفهوم توسعه
بر اساس تعریف ،توسعه به تمامی فعالیت ها و کارهای انسان گفته می شود که برای بهتر کردن زندگی خود در محیط زیست
انجام می دهد(کوستو ) 1301 ،حال اگر قرار باشد این توسعه در بلند مدت پایدار باشد باید تگناهایی را که محیط زیست و منابع
طبیعی برقرار کرده است ،مدنظر قرار دهد.

معموال توسعه در ابعاد گوناگون می تواند مورد توجه قرار گیرد .توسعه سیاسی ،توسعه فرهنگی ،توسعه اجتماعی،
توسعه اقتصادی .وقتی در یک جامعه ای از توسعه به طور مطلق صحبت می شود در واقع منظور توسعه در ابعاد گوناگون
می باشد .بدون تردید جامعه توسعه یافته جامعه ای است که در آن توسعه در ابعاد گوناگون تحقق یافته باشد .به نظر
توسعه یک پدیده کلی است که فقط شامل بعد اقت صادی نمی شود ،اگرچه رشد و کمک نیروهای محرکه توسعه می
باشند ،اما از این پس باید سایر ابعاد توسعه که محیط زیست ،عدالت اجتماعی ،دموکراسی و صلح باشند نیز لحاظ شوند
(پطروس غالی.)1321 ،

-3تعریف توسعه پایدار
توسعه پایدار بر اساس تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه موسوم به کمیسیون برانتلند 1و گزارش کمیسیون
سازمان ملل در زمینه محیط زیست و توسعه در سال  1۸20به معنای توسعه ای است که نیازهای حال را بدون وجه المصالحه قرار
. The Brundtland Commission
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دادن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشان تامین می کند .به عبارت دیگر ،توسعه پایدار رویکرد جامعی است که به
ارتقای توسعه به شیوه هایی می پردازد که به محیط زیست ضربه ای وارد نیاید یا منابع طبیعی را ضایع نگرداند ،به گونه ای که در
آینده در دسترس باشد .این گزارش می افزاید که شرایط مزبور نه تنها بر سیاست های زیست محیطی ،بلکه بر سیاست های
اقتصادی و اجتماعی نیز قابل انطباق است (دهشیری.)13۸3 ،
کامل ترین تعریف از توسعه پایدار مشتمل بر دو مفهوم کلید است :نخست مفهوم نیاز به ویژه نیازهای اساسی فقرای جهان که
باید به آن الویت داده شو .دوم ایده محدودیت های تحمیل شده از سوی وضعیت فناوری و سازماندهی اجتماعی بر توانایی زیست
بوم برای تامین نیازهای حال و آینده .این در حالی است که تامین نیازهای فقرای حاضر ضرورتا سازگار با نیازهای نسل های آینده
نیست بدیهی است که در خصوص تامین انرژی ،آب تمیز ،هوای پاك ،آزادی سیاسی و حفاظت جوامع خود از جنایت و جنگ،
کشورهای جهان از سطح یکسانی برخوردار نیستند (پیروس .)2110 ،بدین ترتیب ،توسعه پایدار سه قمروری محیط زیست شامل
آب و پسماند ها ،جامعه (اشتغال ،حقوق بشر ،برابری جنسیتی ،صلح و امنیت انسانی) و اقتصاد (کاهش فقر ،مسئولیت صنفی و
پاسخگویی) را به هم مرتبط می سازد ).(WCED, 1987
توسعه پایدار ،به معنی مدیریت و حفاظت از منابع پایه و معرفی و به کارگیری پیشرفت های فن شناختی و ساختار تشکیالتی
است که از آن طریق بتوان نیازهای انسان ها را برای زمان حال و نسل های آینده ،به طور مستمر و رضایت بخش تضمین نمود.
توسعه ی پایدار که سبب حفاظت از اراضی ،منابع آب و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری می شود ،نه تنها مخرب محیط نیست بلکه
از نظر فنی متناسب ،از لحاظ اقتصادی با ارزش و از نظر اجتماعی قابل قبول است (حسینی عراقی .)1302 ،این تعریفی است که
سازمان خواربار و کشاورزی از توسعه ی پایداری عرضه کرده است .به نظر مخدوم ،بازده حداکثر و پایدار مفهوم واقعی توسعه پایدار
است (مخدوم و عرب زاده مقدم .)130۱ ،توسعه ی پایدار به عنوان یک مفهوم ،بر اساس برابری نسل ها به این معنی است که نسل
های حاضر نباید توانایی نسل های آینده را برای استفاده از منابع از بین ببرند (باتی.)1۸2۸ ،
آنچه مسلم است ،توسعه ی پایدار را نباید تنها به عنوان مجموعه ای از روش ها به حساب آورد ،بلکه باید آن را نوعی بینش
قلمداد نمود که در آن جنبه های مختلف اقتصادی ،اجتماعی و حتی فلسفی نهفته است و ابعاد فرهنگی آن کمتر از جنبه های فنی
و تکنیکی مربوطه نیست (ادوارد و دیگران .)1304 ،اگر تنها جنبه های اقتصادی و حفظ محیط زیست را در پایداری در نظر گیریم،
توسعه پایدار به گونه ای ابزار ضد توسعه تبدیل خواهد شد (امینی.)1303 ،
هم چنین توسعه پایدار از دو قسمت توسعه و پایداری تشکیل شده است .در رابطه با توسعه ،فرایند و اهداف مطرح است .فرایند
رشد و تغییر را در بردارد و اهداف نیازهای اولیه را نشان می دهد .پایداری باید در سه زمینه ی اجتماعی ،محیطی و فیزیکی وجود
داشته باشد .در نتیجه توسعه ی پایدار ،یعنی پایداری در اشیا ،حفظ محیط طبیعی و تعادل اجتماعی از طریق فرایند های رشد و
تغییر و برطرف نمودن نیازهای معقول انسانی ).(lale, 1995

 -4سه مکتب فکری در توسعه پایدار
به نظر کرمی ،سه مکتب فکری در توسعه پایدار وجود دارد:
 مکتب فکری با مالحضات اقتصادی که بر اساس نظریه های این مکتب ،هر راهبردی که به افزایش بهره وری و سودنینجامد ،ناپایدار محسوب می شود.
 مکتب فکری که با مالحظات زیست محیطی که به پایداری از نقطه نظر زیست محیطی توجه می کند و عقیده داردهر فعالیتی که محیط زیست را آلوده یا تخریب نماید و یا تعادل زیست محیطی را بر هم بزند ،ناپایدار تلقی می شود.
 مکتب فکری با مالحظات حفظ منابع محیط اجتماعی که به پایداری از نقطه نظر حفظ ارزش های انسانی و اجتماعیتوجه دارد و بر این باور است که هر فعالیتی که محیط اجتماعی را نامتعادل سازد ،نمی تواند توسعه ی پایدار را در بر
داشته باشد (کرمی.)1۸۸۱ ،

110

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

 -5محیط زیست
اگرچه محیط زیست دارای قدمتی بس طوالنی است اما توجه به مفهوم و کاربرد علمی آن محدود به چند دهه اخیر می باشد،
به طوری که این واژه از دهه  1۸61میالدی با افزایش آلودگی ها و تخریب منابع طبیعی بوده ،رایج و معمول گشت .حال این پرسش
مطرح می شود که محیط زیست چیست و چه عواملی را در برمی گیرد؟
دبیرکل یونسکو محیط زیست را این گونه تعریف می کند :محیط زیست همه چیز یا تقریبا همه چیز را در بر می گیرد .هم
انسان ،هم طبیعت و هم روابط بین این دو را شامل می شود و بر کلیه فعالیت های بشر تاثیر دارد و ضمنا از آنها متاثر می شود.
الزم به ذکر است که در قوانین و مقررات جاری کشور هیچ تعریفی از واژه محیط زیست به عمل نیامده ،ولی حقوقدانان در متون
حقوقی در برخی از موارد با استنباط از عباراتی که در قانون بکار رفته است ،تعاریفی را مدنظر داشته اند .کما اینکه تلقی یکی از
حقوقدانان محیط زیست با توجه به احکامی که در قوانین به چشم می خورد ،چنین بیان کرده است :محیط زیست عبارت است از
یک ساختار منسجم که در آن همه عوامل و شرایط محیطی در یک ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند (داودیان و اسکندری ثانی،
.)13۸6

-6تاثیر انسان بر محیط زیست
اگرچه انسان ها فقط درصد بسیار کمی از بیوماس (وزن یا حجم موجودات زنده) کره زمین را تشکیل می دهند ،ولی گونه غالب
اند .در ابتدای دوره پلیستوسن انسان نیز همچون سایر موجودات تحت تاثیر کامل عوامل محیطی بوده است .از آن پس انسان
پیشرفت کرده و به تدریج قادر شد محیط فیزیکی اطراف خود را به شدت تغییر دهد (کیانی هفت لنگ .)132۱ ،در واقع رابطه
انسان و محیط زیست با روند تکاملی اسنان و تکنولوژی های مورد استفاده او کامال تغییر کرده ،در حالیکه اسنان در روزگاران
گذشته و بخصوص انسان اولیه تحت تاثیر محیط پیرامون خود بود ،امروزه این انسان است که محیط را تحت تاثیر رفتارها و
کردارهای خود قرار داده است .وجود رابطه متقابل و رشد یافنده ،بین طبیعت و جامعه سازمان یافته و مجهز به وسائل فنی که بدون
وقفه منابع الزم و ضروری را از طبیعت می گیرد و مصرف می نماید و مواد زائد ناشی از فعالیت های حیاتی و تولیدی را به آن
برمیگرداند واقعیتی غیرقابل انکار است .بررسی نظام "انسان – جامعه و محیط زیست" از نظر مبادالت دائمی و همواره شدید مواد
و انرژی میان عوامل نظام ،که از تولید اجتماعی دائمی و فزاینده ،ساختار همواره پیچیده تر و استفاده از مواد اولیه از سرزمین هایی
که به حال دگرگونی مستمر هستند حاصل می شود ،اهمیت زیادی دارد (گراسیموف و دیگران .)1302 ،اما تاثیری که انسان بر
محیط زیست می گذارد ناشی از رفتار و عمل او در محیط پیرامون خویش است .اعمالی همچون بهره بردای از منابع طبیعی ،قطع
درختان ،خانه سازی ،احداث کارخانجات و . . .در محیط های طبیعی باعث تغییر چهره محیط زیست شده و می تواند در صورت
ادامه این روند ب هصورت بی رویه در تخریب محیط موثر باشد .واقعیت امر این است که انسان ها با توسعه علوم و تکنولوژی توانسته
اند روز به روز دامنه دخالت ها و تاثیرات خود را بر محیط زیست بیافزاید تا آن را در جهت دستیابی به سود و رفاه مادی بیشتر مهار
کنند .گرچه فناوری احتاال بحران جمعیت را به تاخیر انداخته است اما در نهایت تاثیر انسان ر ابر محیط زیست افزایش داده است.
فناوری نه تنها استفاده از منابع را افزایش داده بلکه موجب شده تا در مقایسه با انسان شکارچی و جمع آورنده غذا که از ابزارهای
ساده س نگی و چوب استفاده می کرد ،انسان امروزی با راههای جدیدی بر محیط زیست تاثیر بگذارد (داودیان و اسکندری ثانی،
.)13۸6

 -7رابطه بین توسعه پایدار و محیط زیست
زمانی که از رابطه بین توسعه پایدار و محیط زیست سخن به میان می آید ،معموال می توان از دوگونه رابطه صحبت نمود .یکی
رابطه منفی و دیگری رابطه مثبت .هر یک از این دونوع رابطه در زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
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رابطه منفی :تاکنون توسعه نه تنها توام با حفظ و نگهداری محیط زیست نبوده است ،بلکه باعث تخریب و نابودی آن نیز
گردیده است .در کشورهای صنعتی یا توسعه یافته  ،توسعه گسترده و لجام گسیخته باعث تخریب محیط زیست گردیده است و در
کشورهای در حال توسعه افزایش جمعیت باعث گردیده است که بیش از ظرفیت زمین از منابع آن بهره بردای شده و آثار زیانباری
برای محیط زیست ایجاد گردد .در این کشورها برنامه های توسعه توام با آثار بسیار مخرب نسبت به محیط زیست بوده است .به
عنوان نمونه می توان از استقراض این کشورها از کشورهای صنعتی به بهانه توسعه اقتصادی نام برد (رئیسی.)1320 ،
فاجعه بدهی های این کشورها تحت لوای توسعه ،آنها را به تخریب هر چه بیشتر محیط زیست واداشته است .بدون آنکه نشان
ارزنده ای از بهبود شرایط آنها حاصل شده باشد .به عنوان نمونه در کشور سنگاپور به دلیل بدهی های فراوان ،زمین های کشاورزی
انچنان مورد تهاجم و بهره بردای قرار گرفته اند که راه برای ایجاد کویر باز شده است .در کاستاریکا برای اینکه صادرات گوشت را
به آمریکا افزایش دهند  ،میلیون ها هکتار جنگل طبیعی را به چراگاه های دام تبدیل کرده اند که نتیجه آن تخریب جنگل ها و
فرسایش خاك بوده است (لواسانی .)130۱ ،این رابطه منفی بین توسعه و محیط زست باعث گردید تا عده ای بر آن باشند که اساساً
توسعه و حفظ محیط زیست قابل جمع نمی باشند و توسعه خواه و ناخواه باعث تخریب و نابودی محیط زیست می گردد .لذ بشر
باید یکی از این دو را انتخاب نماید .لیکن این دیدگاه صراحتا در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست در  1۸02رد
گردیده است .بند  3از اعالمیه استکهلم در این خصوص بیان می دارد" ،انسان باید دائما تجربه اندوزی کرده به اکتشاف ،اختراغ،
ابداع و پیشرفت ادامه دهد .در عصر ما قدرت انسان برای دگرگون سازی محیطی که در آن زندگی می کند اگر عاقالنه به کار رود
می تواند برای همه مردم مزایای توسعه و امکان بهبود کیفیت زندگی را به ارمغان بیاورد و اگر بهره برداری از آن با سواستفاده یا
بی توجهی همراه باشد ،همان قدر می تواند صدمات بی شماری به افراد بشر و محیط زیست وارد سازد .در برابر چشمان ما در
بسیاری از مناطق زمین ،نشانه های خسارات ،تخریب و انهدام محیط زیست به وسیله انسان افزایش می یابد".
انگیزش و اخالق همبستگی دارند .فقدان انگیزش مانع از ترویج اخالق در سازمان می شود ،نتایج غیراخالقی دارد و انگیزه
اخالقی بودن را از بین می برد .زیرا توجیه بسیاری از مدیران و افراد جامعه برای اعمال غیراخالقی شان این است که جامعه و انسان
ها اخالقی نیستند .محققان ،انگیزه را نتیجه عمل متقابل بین شخص و وضعیت می دانند .بدین جهت است که انگیزه در افراد
متفاوت است .انگیزه ،آمادگی اعمال نهایت تالش برای دست یابی به اهداف سازمانی مشروط به توان ارضای برخی نیازهای شخصی
است(بینش.)13۸1 ،
رابطه مثبت :برخالف رابطه منفی توسعه و محیط زیست که موجب تخریب و نابودی محیط زیست گردیده است ،رابطه مثبت
آن دو ،بیانگر این امر است که توسعه نه تنها امر مضری برای محیط زیست نمی باشد ،بکله توسعه پایدار موجب استفاده بهینه از
تمام امکانات و توانمندی های محیط زیست می گردد و در نتیجه ارتقای سطح زندگی بشر را به طور واقعی و پایدار به دنبال خواهد
داشت .از سوی دیگر محیط زیست و حفاظت و نگهداری از آن نیز هرگز مانعی در راه توسعه محسوب نخواهد گردید بلکه محیط
زیست بستر و زمینه الزم برای توسعه تلقی می گردد .لذا آن کسی که خواهان حمایت از محیط زیست است ،بایستی به هم
پیوستگی و ارتباط ارگانیک محیط زیست و توسعه را هیچ وقت از نظر دور ندارد (لواسانی.)130۱ ،
با حفاظت از محیط زیست ،توسعه پایدار نتایج بهتر و مفیدتری از کارکرد محیط های طبیعی و مصنوعی ارائه می دهد ،از آن
جمله ،تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی کاری ،تاثیر بر سطح درآمد واقعی ،تاثیر مستقیم بر فعالیت های اقتصادی به
عنوان نهادهای زیست محیطی ،تاثیر در حفظ ثبات نظام های تامین حیات ،بنابراین می توان در ارتباط و تاثیر محیط زیست بر
توسعه بطور خالصه سه عملکرد زیر را بیان نمود :فراهم آوردن مطلوبیت مستقیم برای افراد جامعه ،تامین نهادهای الزم برای
فرایندهای اقتصادی و پدید آوردن خدمات تامین کننده حیات (دیوید دبلیوپیرس.)132۱ ،
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 -8بحران محیط زیست و توسعه پایدار
در ده سال اخیر  ،مفاهیم مختلفی از پارادایم توسعه پایدار مطرح شده است که بیشتر بخش های آن را شاخه های مختلف
جغرافیا تشکیل می دهد .چنا ن که از توسعه پایدار شهری ،مفاهیمی مثل شهر سبز ،بوهم شهر ،شهر قابل زندگی ،شهر چاره جو و
شهر محیطی نام می برند که همه این مفاهیم از بار قوی جغرافیایی خبر می دهند .مالحظه می شود که قلمرو پارادایم توسعه
پایدار ،نه تنها به حفاظت از محیط زیست طبیعی و یا حیات وحش محدود نمی شود ،بلکه مفاهیمی نظیر شهر ،روستا ،انرژی،
عدالت اجتماعی ،توزیع عادالنه ثروت و مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها را نیز شامل می شود .در واقع همه
زوایای زندگی انسان امروزی و نسل های آینده را در بر می گیرد (شکوئی.)1322 ،
توسعه پایدار فراتر از مساله محیط زیست بوده و نیاز به برابری را در برمی گیرد .برابری در یک نسل جهت تامین نیازهای اقشار
ضعیف جامعه و برابری بین نسلی جهت تامین نیازهای نسل آینده (داودیان و اسکندری ثانی .) 13۸6 ،برای ورود به توسعه پایدار
به جریان اصلی بحث های سیاست جهانی ،هیچ رویدادی تاثیرگذارتر از گزارش جهانی کمیته جهانی محیط زیست و توسعه ،که
معموال با عنوان کمیته برانتلند شناخته می شود ،نبوده است .این گزارش که در سطح وسیعی به صورت یکپارچه با عنوان آینده
مشترك ما منتشر شد ،بیان کننده آن موضوعی است که امروز به عنوان تعریف متداول توسعه پایدار مطرح است (ویلر و بیتلی،
 .)1324این تعریف مفاهیمی چون برابری نسلی و عدالت اجتماعی و به همان نسبت آگاهی زیست محیطی را در بر می گیرد .هم
چنین داللت بر آن دارد وجود یک چارچوب جهانی ضروری بوده و تاثیرات فرامحدوده ای نیز باید در نظر گرفته شود(کاتی و
همکاران .)1323 ،در مجموع امروز توسعه پایدار به منزله هدفی برای یک دنیای تحت فشار و دارای مشکالت رو به تزاید به حساب
می آید که پیش زمینه و مقوله آن ،توسعه زیست بوم است .این دیدگاه توسعه زیست بوم را در سطح محلی یا منطقه ای توام با
توانایی های بالقوه آ ن فضا و با توجه و تاکید بر بهره برداری عقالنی از منابع ،کاربرد تکنولوژی و سازمان به گونه ای که طبیعت و
انسان را مورد توجه قرار می دهد ،تعریف می کند(داودیان و اسکندری ثانی.)13۸6 ،

 -1نقش مبارزه با تغییرات آب و هوایی در توسعه پایدار
تغییرات آب و هوایی بزرگ ترین تهدید برای توسعه بوده و گسترش همه جانبه اثرات آن بطور غیرمتناسبی فقیرترین و آسیب
پذیرترین ها را تحت تاثیر قرار داد .اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و کمینه سازی اختالفات ناشی از آن برای اجرای
موفقیت آمیز اهداف توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است .ماهیت جهانی تغییرات آب و هوایی همکاری های گسترده بین المللی را
جهت ساخت توانمندی مقاوم و انطباقی نسبت به اثرات نامطلوب آن و سرعت بخشی به کاهش آلود گی های گازهای گلخانه ای
فرا می خواند .در سال  2116کشورهای عضو موافقت نامه پاریس تحت کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغیرات آب و
هوایی را امضا کردند .هدف موافقتنامه جدید کاهش سرعت تغییرات آب و هوایی و هم چنین تسریع و تشدید اقدامات و سرمایه
گذاری های مورد نیاز بر جهت یک آینده کم کربن پایدار است .بین سالهای  1۸۸1و  2113بیش از  6 .1میلیون نفر طبق گزارشات
بین المللی ،با یک روند رو به باال جان باختند .هم چنین به منظور کمک به پیشروی کشورهای در حال توسعه در مقابل تغییرات
آب و هوایی ،در چارچوب موافقتنامه پاریسف یک نظام پیگیری جهانی تاسیس گردید که پیشرفت عمومی را هر پنج سال یکبار
بررسی می نماید(گزارش سازمان حفاظت محیط زیست.)13۸۱ ،

 -91نقش اقیانوسها ،دریاها و منابع آبی در توسعه پایدار
اقیانوس ها ،همراه با منابع ساحلی و دریایی ،نقش اساسی در رفاه انسان و توسعه اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان بازی
می کنند .استفاده پایدار و حفاظت دریایی و اکوسیستم های ساحلی و تنوع زیستی شان برای دستیابی به دستورکار  ،2131به ویژه
برای جزایر کوچک در حال توسعه ضروری است .آنها هم چنین در تنظیمات اکوسیستم جهانی با جذب گرما و دی اکسیدکربن از
جو و حفاظت از مناطق ساحلی در مقابل جاری شدن سیل و فرسایش کمک می کنند .در واقع ،منابع ساحلی و دریایی حدود 22
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تریلیون دالر در هر سال به اقتصاد جهانی از طریق خدمات اکوسیستم کمک می کنند .آلودگی زمین و دریاها یک تهدید در بسیاری
از مناطق ساحلی است .با توجه به یک ارزیابی مقایسه ای جهانی در سال  ،2116پنج اکوسیستم بزرگ دریایی در معرض خطر
پرغذایی ساحلی ،خلیج بنگال ،د ریای شرق چین ،خلیج مکزیک ،حاشیه سمال برزیل و جنوب دریای چین شناخته شده اند .دی
اکسید کربن محلل در آب دریا موجب کاهش سطح  PHاقیانوس ها و افزایش اسیدیته و تغیر در تعادل زیستی کربناتی است.
شیالت به امنیت غذایی جهانی ،معیشت و اقتصاد کمک قابل توجهی دارد .با این حال ،اگر چنانچه مدیریت آن پایدار نباشد،
ماهیگیری می تواند به زیستگاههای ماهی آسیب برساند .بر اساس تجزیه و تحلیل ارزیابی سهم ها ،درصد سهام ماهی های دریایی
جهان در سطح بیولوژیک پایدار از  ۸1درصد در سال  1۸04به  6۸درصد در سال  2113کاهش یافته است( .داودیان و اسکندری
ثانی.)13۸6 ،

 -99نقش اکوسیستم های زمینی ،مدیریت پایدار جنگلها و بیابان زدایی در توسعه پایدار
حفاظت اشکال متنوعی از حیات بر روی زمین نیاز به تالش های هدفمند برای محافظت ،بازیابی و ترویج حفاظت و استفاده
پایدار از زمین ها و دیگر اکوسیستم ها را دارد .این موضوع به طور اخص مدیریت پایدار جنگل ها ،بازگرداندن اراضی تخریب شده
و موفقیت مبارزه با بیابان زایی ،کاهش زیستگاه های طبیعی تخریب شده و پایان دادن به از دست رفتن تنوع زیستی تمرکز دارد.
بین سالهای  1۸۸1و  ،211۱مناطق جنگلی جهان از  0 .31درصد از سطح کل زمین در جهان به  0 .31درصد کاهش یافته است.
در همین حال ،مناطق از طریق کاشت ،ترمیم چشم انداز و یا گسترش طبیعی به جنگل تبدیل شدند .با توجه به تعادل از دو فرایند
و تالش برای کاهش سرعت جنگل زدایی ،از دست رفتن سطح خالص جهانی جنگل در سول دوره  2111تا  ،211۱از  3 .0میلیون
هکتار در سال به  3 .3میلیون هکتار در سال کاهش یافته است .درصد مناطق متنوع زیستی کلیدی زمینی تحت پوشش مناطق
حفاظت شده از  2 .16در سال  ،2111به  3 .1۸درصد در سال  2116افزایش یافته است).(UNEP

 -92اصول حاکم بر رابطه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار
در تمام اسناد مربوط به محیط زیست رابطه منفی بین حفاظت و نگهداری از محیط زیست و توسعه رد گردیده و بر رابطه
مثبت بین آن دو تاکید شده است .از مطالعه اسناد محیطزیستی در این خصوص می توان اصول زیر را استنباط نمود(رئیسی،
:)1320
-

محور بودن انسان

-

حق داشتن محیط زیست سالم

-

حفاظت و نگهداری از محیط زیست

-

حق بهره بردای از محیط زیست و توسعه

-

توام بودن توسعه پایار با حفاظت از محیط زیست

-

ضرورت رفع تعارض بین توسعه و ضرورت های حفاظت از محیط زیست

-

در نظر گرفتن منافع نسل حال و آینده به طور توامان

 -93فرصت ها و چالشهای جهانی شدن برای توسعه پایدار از منظر زیست محیطی
دیدگاه های متفاوتی درباره جهانی شدن مطرح شده است ،شک گرایان با رویکردی تردیدآمیز معتقدند که جهانی شدن تداوم
سرمایه داری جهانی است .آنان جهانی شدن و آزادسازی تجاری را دو مفهوم ناظر بر توسعه اقتصادی می دانند که بر سیاست های
بازار آزاد تاکید می ورزند .آنان بر این باورند که فرایند جهانی شدن ،بازارهای مالی و سرمایه گذاری را قادر می سازد تا به گونه ای
بین المللی عمل کنند .به عبارت دیگر ،جهانی شدن به معنای آن است که تمام گیتی در دسترس سرمایه و در اختیار صاحبان
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سرمایه بویژه قدرت های جهانی کاپیتالیستی قرار گیرد) .(Hirst & Thompson, 1996برخی دیگر با رویکردی جهان گرا و افراط
آمیز معتقدند که فرایند جهانی شدن اجتناب ناپذیر است و فرایند فشردگی زمان و مکان و کمرنگ شدن مرزهای جغرافیایی منجر
به نقارب سیاسی و اقتصادی جهان می شود) .(Reich, 1991هم چنین جهانی شدن موجب تسریع روند رشد در سطح جهانی و
افزایش تخصیص منابع در مقیاس جهانی می شود اما در درون خود موجب انحطاط کیفیت محیط زیست می گردد زیرا منابع
طبیعی بیشتری استفاده می شود و آلودگی بیشتری در سطح کره خاکی منتشر می شود).(De Bruynetal, 1998
در ادامه به واکاوی چالش ها و فرصت های جهانی برای توسعه پایدار مبادرت گردد که به شرح زیر است:
بی ثباتی بازارهای مالی و انحطاط زیست محیطی :بازارهای مالی جهانی شده از بی ثباتی رنج می برند به دلیل اینکه تعداد
کاربران مالی بین المللی افزایش یافته است .مضافا آنکه بحران های مالی جهانی موجب بی ثباتی ساختاری بازارهای مالی درفرایند
جهانی شدن گردیده است ) .(Shiller, 2000در واقع ،افزایش نوسان و بی ثباتی بازارهای مالی موجب کاهش دامنه و افق تصمیم
گیری و گرایش به سوی فرایند های کوتاه مدت یا به اصطالح کوتاه مدت گرایی در فرایندهای جهان شدن جدید شده است (Vinod

) .et al, 2000گرایش به امور کوتاه مدت در عین آنکه موجب ارزیابی غیرواقعی و غیر عقالنی ارزش ها ،هزینه ها و منافع جاری
می شود بلکه موجب انحطاط زیست محیطی و مانع تصمیمات مرتبط با توسعه پایدار نیز می شود.
افول اخالق تجاری و تضعیف پایداری زیست محیطی :تضعیف اخالق تجاری در عصر جهانی شدن جدید مرتبط با افزایش
کوتاه مدت گرایی است که به ضرر سالمت پایدار است .کسب منافع فوری با اضرار به خود یا به دیگران گرچه ممکن است حس
رضایت را در فروشنده و یا مصرف کننده به دست دهد اما موجب شکستن ساختار اساسی بازارها و جامعه می شود که نیازمند
اعتماد و انعطاف است .تضعیف اخالق تجاری به نوبه خود بازارهای جهانی واقعی و مالی را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب تضعیف
پایداری زیست محیطی و اجتماعی رشد در سطح جهانی می شود(دهشیری.)13۸3 ،
بنابراین از آنجایی که ارزیابی کامل هزینه ها و منافع زیست محیطی نیازمند برخورداری از افق بلند مدت است ،تصمیمات
اقتصادی کوتاه مدت گرا در غیاب تنظیمات زیست محیطی به ضرر پایداری زیست محیطی منجر می شود.

 -94ارتباط توسعه پایدار با حفظ محیط زیست در ایران
تضادی بین توسعه پایدار وحفاظت محیط زیست وجود ندارد ،در صورتی که برنامه ریزی های توسعه را در دراز مدت مدون
کنیم و با توجه به ظرفیت اکوسیستم و محیط زیست به دنبال توسعه باشیم و مکان یابی ها با مطالعات صحیح و در نظر گرفتن
مالحظات زیست محیطی انجام شود ،آنگاه می توانیم همگام با حفاظت محیط زیست ،توسعه را نیز پیش ببریم و این روندی است
که در کشورهایی مثل استرالیا و نیوزلند به آن دست یافته اند و در عین دستیابی به توسعه ،محیط زیست خود را نیز حفظ کرده
اند .البته الزمه این امر شناخت دقیق محیط زیست و درك ظرفیت محیط زیست است .ولی در کشور ما این موارد تا حدودی نادیده
گرفته می شود .مثال طرح آزاد راه تهرا ن -شمال یک فاجعه زیست محیطی است و بدون توجه به دیدگاه حفظ محیط زیست،
بدنبال کشیدن جاده و احتماال فروش اراضی اطراف جاده هستند .در صورتکی که اگر منافع دراز مدت را در نظر بگیریم و با دید
علمی به قضیه نگا ه کنیم کشیدن چنین جاده ای فقط تخریب اکوسیستم را به دنبال دارد .مثال های فراوانی وجود دارد که نشان
می دهد این گونه توسعه یافتن ،در دراز مدت شکست می خورد و احتماال هیمن جاده به دلیل این که دیدگاه اکوسیستم در آن
رعایت نشده است با مشکالتی نظیر روان آب و سیالب هم روبرو می شود .در صورتی که اگر از محیط زیست شناخت کافی وجود
داشته باشد ،توسعه متناسب با آن را نیز دقیق تر می توان طراحی کرد .یک نکته دیگر در حفظ محیط زیست ،نقش عموم مردم
است که به آن اهمیت داده نمی شود .یعنی عامه مردم نسبت به حفظ محیط زیست شان آگاهی کافی ندارند و تا مردم نسبت به
حفظ محیط زیست حساس نباشند ،محیط زیست حفظ نخواهد شد (آذری.)132۱ ،
بنابراین از دید حفظ محیط زیست ،هر پروژه ای باید ارزیابی اثرات شود که این ارزیابی باید توسط متخصص صورت بگیرد چرا
که این متخصص است که دارای آگاهی است و می تواند سرمایه طبیعی را به گونه ای قیمت گذاری کند که در دراز مدت به نفع
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باشد و از سوی دیگر باید به حرف برنامه ریز عمل کنند چون تضعیف محیط زیست برای رسیدن به توسعه تا حدی ا جتناب ناپذیر
است .سرمایه طبیعی را با هیچ توجیهی و زیر هیچ عنوان و نامی نمی توان از بین برد .نمی شود توجیه کرد که یک هتکتار از جنگل
را می بریم و بقیه آن را حفظ می کنیم زیرا تخریب آن یک هکتار جنگل بر روی بقیه آن اثر نامطلوبی می گذارد .این یعنی ما
فراموش کرده ایم که اکوسیستم به هم پیوسته است (ناظری و زعفرانی.)132۱ ،
یکی دیگر از مشکالت محیط زیست ،آلودگی هوای تهران است که از دالیل اصلی آن هم افزایش تعداد خودروهاست .ولی از
سوی دیگر کاهش فضای سبز ،تخریب درختان و انسداد دره ها باعث افزایش این مشکل شده است .تکنولوژی فقط ماشین و اتوبان
نیست .بلکه اصل قضیه ،برنامه ریزی و فکر کردن است که ما این موضوع را نادیده می گیریم و فکر میکنیم اگر اتوبان بسازیم تکنیک
مان باال است .این در حالی است که هند با جاده های خاکی غذای بیش از یک میلیارد نفر را تامین می کند(یاوری.)132۱ ،
موضوع دیگری که باید به آن توجه شود ،اصل اساسی اقتصاد محیط زیست است .یعنی هر توسعه ای در هر منطقه ای از یک
اصل ساده اکولوژیکی پیروی می کند و آن این است که شما وقتی می خواهید فعالیتی انجام بدهید ،مجبور هستید که از یک منبع
استفاده کنید و باید مشخص کنید که چه چیزی در نهایت از این منبع باقی می ماند .به عنوان مثال در شهر تهران ساالنه ۸31
میلیون متر مکعب آب مصر ف می شود و بر اساس قانون اول ترمودینامیک که اساس برنامه ریزی محیط زیست است ۸۱ ،درصد
مصرف آب ،به پساب تبدیل می شود .پس در نتیجه بین  611تا  0۱1میلیون متر مکعب فاضالب تولید می شود .باید بررسی شود
که آیا محیط می تواند این مقدار پساب را در خود جای دهد یا این ک ه به دلیل عدم ظرفیت جذب این پساب ،پساب در کوچه و
خیابان جاری می شود .پس در برنامه ریزی باید در نظر بگیریم که استفاده از منبع ،پسماند تولید می کند و اساس اقتصاد محیط
زیست بر این مبنا است که آیا با این میزان مصرف و تولید پسماند ،انجام دادن فعالیت مقرون به صرفه است یا خیر؟ پس اصل
اقتصاد محیط زیست بر این روال است که مصرف منبع و دفع پسماند مقرون ب هصرفه باشد و باید این دو معادله با هم بخواند اگر
این معادله برقرار باشد ،توسعه موفق خواهد بود ،یعنی هزینه های دفع پسماند و آودگی باید در برنامه ریزی دیده شود .ما حق
ند اریم آلودگی و پسماند را در محیط رها کنیم ،زیرا تخریب و آلودگی محیط زیست در نهایت موجب از بین رفتن منابع می شود و
احیا مجدد منابع اگر ممکن هم باشد ،هزینه بر است(مخدوم.)132۱ ،

 -95نتیجه گیری
امروزه مسئله توسعه پایدار و همه جانبه ،هم در جهان توسعه یافته و هم در دنیای در حال توسعه مورد نظر و توجه است.
توسعه به مفهوم واقعی کلمه با بار معنایی پیشرفت یا تعالی باید همه جانبه ،فراگیر و پایدار باشد تا تحرك همگون و همسوی
نیروهای نهفته در درون جامعه را باعث گردد .هنگامی که سخن از همه جانبه بودن توسعه پیش می آید ،جامعه یک نظام در نظر
گرفته می شود که کلیه اجزا آن نیازمند تغییر در جهت افزایش کمی و کیفی می باشند .زمانی این تغییر می تواند مفید باشد که
در مسیر پایایی باشد .به عبارت دیگر توسعه ی همه جانبه بدون توسعه ی پایدار ،معنای انسانی خود را از دست می دهد .در توسعه
پایدا ر حفظ منابع و محیط زیست و سهم آیندگان از آن مطرح است .توسعه نباید به قیمت از بین رفتن امکانات نسل های آینده
باشد .در توسعه همه جانبه و پایدار باید کل امکانات جامعه به صورت یک مجموعه ،ضمن در دسترس بودن همگان ،برای نسل های
آینده حفظ شود .منابع و امکانات باید از بین رونده و کاهش یابنده نبوده و بلکه تجدید شونده و فزاینده باشند.
نباید فراموش کرد که توسعه پایدار بدون محیط زیست و حفاظت از آن نه معنا دارد و نه امکان پذیر است .توسعه پایدار ،محیط
زیست پایدار الزم دارد .از سوی دیگر محیط زیست مناسب خود بستر صلح و امنیت است .هم چنان که اگر صلح و امنیت نباشد
محیط زیست جدا در معرض خطر قرار می گیرد .همیشه یکی از مخرب ترین آثار جنگ لطمات و آسیب های وارده به محیط زیست
بوده است .لذا یکی از مهمترین ابعاد امنیت در جهان ،امنیت زیست محیط و منابع و سیستم های حافظ حیات زمین است که طول
عمر و رفاه کل بشریت به آنها وابسته است.

113

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

در حال حاضر متاسفانه ایران از نظر شاخص های پایداری و حفاظت از محیط زیست در جایگاه مناسبی در جهان قرار ندارد.
آمارها نشان می دهد که بسیاری از منابع و پوشش های گیاهی در شرف نابودی است و آگاهی های الزم در این مورد در سطح
نازلی قرار دارد .رسیدن به توسعه پایدار بدون آموزش همگانی امکان پذیر نیست .از طرفی ،آموزش توسعه ی همه جانبه و پایدار
مستلزم هزینه هایی است که موسسات مختلف و به ویژه موسسات دولتی و بین المللی باید آنها را متقبل شوند .تا زمانی که مردم
عادی آموزش های ال زم را در زمینه ی توسعه ی همه جانبه و پایدار نبینند ،رسیدن به اهداف توسعه ی واقعی با مشکل روبرو
خواهد شد .آموزش مردم در واقع بستر مشارکت های مردمی را در امر توسعه ی همه جانبه و پایدار آماده می سازد.
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بررسی رابطه مدیریت استعداد و با اثربخشی سازمانی
در شعب بانک سپه شهر کرمان
حسین میرزا حکیم ،9محمد مهدی

پورسعید2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،تشکیالت و روشها ،دانشگاه آزاد اسالمی کرمان.
 -2استادیار دانشگاه باهنر کرمان
چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی رابطه مدیریت استعداد و اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان انجام شده
است .روش تحقیق بصورت توصیفی – همبستگی بوده ،جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک سپه
شهرستان کرمان در سال  13۸۱به تعداد  2۱1نفر می باشد .حجم نمونه  1۱2نفر می باشد که بصورت تصادفی
طبقه ای انتخاب شدهاند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت استعداد با روایی  1/2۸و پایایی  1/۸1و
اثربخشی سازمانی با روایی  1/22و پایایی  1/20استفاده شد .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار  spss20انجام
گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین ،انحراف معیار ،ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و
رگرسیون خطی استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت استعداد و اثربخشی سازمانی رابطه
مستقیم و معنی دار وجود دارد .همچنین بین ارزیابی و کشف استعدادها ،توسعه نیروی انسانی و حفظ و نگهداشت
استعدادها و اثربخشی سازمانی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد .و بهترین پیشبینی کننده اثربخشی سازمانی،
ارزیابی و کشف استعداد ها می باشد.
واژگان کلیدی :مدیریت استعداد ،اثربخشی سازمانی ،بانک سپه

مقدمه
امروزه سازمانهای خدماتی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشورها به شمار می آیند .از هر ده شغلی که ایجاد می شود ،نه شغل
در فعالیتهای خدماتی است .این امر باعث شده است که بخش خدمات در بین زیر بخش های اقتصادی ،بیشترین و سریعترین رشد
را داشته باشد .بانکها به عنوان سازمانهای مالی -خدماتی و پشتوانه سازمانهای تولیدی ،نقش مهمی در موفقیت و یا شکست یک
نظام اقتصادی ایفا می کنند .اگر بانکها دارای عملکرد مطلوب باشند و خدمات با کیفیتی ارائه کنند به طور مسلم سایر سازمانها نیز
در نتیجه تعامل با بانکها ،کیفیت و عملکردشان بهبود پیدا می کند .بسیاری بر این عقیده اند که تالشهای دائمی برای حفظ و
ماندگاری مشتریان در موسسات مالی از جمله بانکها موضوع مهمی است (حسینی.)01 :1322 ،
بسیاری از بانکهای مطرح و پرآوازه دنیا ،ایجاد و حفظ روابط با ذینفعان از جمله فراهم کنندگان خدمات ،مشتریان و رقبا در
بازا ریابی های بین المللی را در سرلوحه فلسفه مدیریت خود قرار داده اند .در حقیقت ،تقریبا همه بانکهای دنیا ،استراتژی مشتری
مداری را به طور جدی دنبال می کنند .از این رو اگر بانکها خواهان آینده ای روشن و حداقل امیدوار به بقا باشند ،چاره ای جز
حفظ مشتریان ارزنده و ک لیدی خود ندارند و این امر با اثر بخش بودن بانکها محقق می شود (رسول و همکاران.)40 :1321 ،
یکی از مباحث مدیریتی که ممکن است برای عموم مدیران هم جالب باشد و هم کاربردی بحث"اثربخشی و کارایی" سازمان
است .بدیهی است مدیران متعهد و مسئول مایل اند بدانند که سازمانشان درچه وضعیتی قرار داردو برای دستیابی به اهداف سازمانی
باید چه کارهایی را انجام دهند .امروزه در سازمانهای پیشرفته و موفق جهان سعی می شودتا برای اثربخشی سازمان اهداف روشن
و مشخصی در نظر گیرندو سپس درجهت نیل به ان ها همه توان خود رابه کار برند(نجف بیگی.)۸0:130۸،
110

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

در پی تعالی دانش و بینش بشر در مسایل اقتصادی و اجتماعی ،مفهوم اثربخشی نیز به تدریج از نظر شکل و محتوا دگرگونی
پذیرفته و پیوسته جنبه های جدیدی از آن پدید آمده است .اثربخشی بسته به نوع افراد و در ارتباط با تجربه و دانش بشری به
نحوی گوناگون غیر از آنچه به واقع هست مورد استفاده قرار گرفته که الزم است در مورد مفاهیم و کاربرد آن توضیح بیشتری
داده شود .اثربخشی مفهومی پر محتوا و درخت پرشاخ و برگی است که از یک طرف نشان میدهد تا چه میزان از تالشهای انجام
شده نتایج مورد نظر را حاصل نموده و از طرف دیگر مفهومی است کیفی ،که با عملکرد و فراهم آوردن رضایت انسان از تالشهای
انجام شده در ارتباط می باشد(طالقانی و فیض.)13۸1،
اثربخشی سازمانی حدی است که در آن یک سازمان به اهدافش دست می یابد . .اینکه چگونه دانش در اثربخشی سازمانی سهیم
می شود ،موضوعی است که سازمان ها می خواهند برای توضیح عملکردشان بدانند .امروزه در سازمان های پیشرفته و موفق جهان
سعی می شود که تا برای اثربخشی سازمان اهداف روشن و مشخصی در نظر گرفته شود و سپس در جهت نیل به آن ها همه توان
خود را به کار گیرند .اثربخشی معنای کیفیت را در بطن خود دارد .مطالعات انجام شده درباره اثربخشی نشان می دهد که بهترین
راه برای اثربخشی وجود ندارد ،زیرا این امر به دیدگاه مدیریت هر سازمان نسبت به اثربخشی بستگی دارد (آرگوت ،اینگرام:2111،1
.)۱3
بسیاری از محققان در چندد دهه گذشته ،توجه زیادی به موضوع اثربخشی سازمانی داشته اند و در بسیاری از سازمان ها به
ایجاد توانایی و مهارت در کارکنان برای انجام بهتر کارها در محیط پویای امروزی ،توجه شده است .اثربخشی سازمان مفهوم پیچیده
ای است که درباره چگونگی سنجش ،تعریف و دستیابی به آن گزینه های مختلفی وجود دارد .به طور کلی اثربخشی سازمانی روشی
برای افزایش توانایی سازمان در حفظ و تقویت خویش به عنوان یک سازمان می باشد (گاالنت .)12 :2116 ،2کامرون )1۸23( 3به
طور مختصر بیان می کنند که یک مدل کلی و جامع از اثربخشی سازمانی وجود ندارد و تصور مجموعه ای جهانی از معیارهای
اثربخشی سازمانی مشکل است.
اثربخشی سازمانی عبارت است از میزان تحقق اهداف سازمان و انچه مسلم است این است که سازمان بدون هدف معنا و مفهومی
ندارد و همه منابع و امکانات سازمان در جهت تحقق هدف سازمان است بنابراین تالش در جهت اثربخش نمودن سازمان ها امری
اجتناب ناپذیر است (صبوری.)1۱1:132۱،
یک سازم ان زمانی اثربخشی است که نتایج قابل مشاهده ،فعالیت های آن با اهداف سازمانی برابر بوده یا بیشتر از آن باشد
(هوی و میسکل .)13 :1320 ،اثربخشی سازمانی عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدف های مورد نظر نزدیک می شود
(دفت .)2۱ :1322 ،رابینز ( )1326در تعریف اثربخشی سازمانی هم به وسایل و امکانات (فرایند) توجه نموده و هم به نتایج حاصله.
اثربخشی سازمانی وضعیتی است که در آن سازمان مورد نظر منابع را به میزان محدود مصرف کند و قادر باشد به هدف یا اهداف،
با توجه به معیارهای تعیین شده دست یابد (هوج 4و همکاران.)1۸۸2 ،
فایول،1که در زمینه اصول مدیریت اولین نظریه پردازبود ،معتقد بودکه اثربخشی نتیجه اعمال قدرت و نظم و انظباط در داخل
سازمان است که باید روشن و واضح باشند .تیلور،2بانی مدیریت علمی و پایه گذارمکتب کالسیک اعتقاد داشت که با توجه به وضعیت
فنی سازمان می توان اثربخشی را به وسیله عواملی مانند به حداکثر رساندن میزان تولید ،به حداقل رساندن هزینه ها و به کاربردن
منافع در حد مطلوب به باالترین میزان رساند (نجف بیگی.)113:130۸ ،

تجربه نشان داده است که سازمانهایی که از اثر بخشی کافی برخوردار نباشند به مرور زمان از صحنه فعالیت خارج
شده اند .اثر بخشی یا کارآمدی سازمان در قالب کسب هدف های تعیین شده و رضایت خاطر کسانی که در رسیدن به اهداف نقش
دارند ،تعریف می شود .نبود اثربخشی در سازمان باعث عدم هدایت و هماهنگی در فعالیت گروههای کار و رضایت خاطر کارگزاران
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عوامل انسانی سازمان و کاهش کارآمدی و موفقیت و بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد ،یک از عوامل مرتبط با اثر بخشی سازمانها
در دنیای متغیر امروز مدیریت استعداد است (دفت.)3 :2114 ،1
پرورش قابلیت ها و مدیریت استعدادها بخش الینفک راهبرد و چشم انداز سازمانهاى پیشروى امروز است .در دنیاى امروز کسب
و کار ،مدیریت توسعه منابع انسانى 2دیگر تنها مرکز هزینه کردن نیست ،بلکه هم راستا با کسب و کار سازمان ،براى سود بیشتر و
کاهش هزینه ها با بهره مندى از رویکرد مدیریت استعدادها ،تنوع کارکنان و تنوع آموزش ها ،سعى در ایجاد ارزش افزوده براى
سرمایه خود دارند (کارت رایت .)10 :1320 ،3مدیریت استعداد تنها یک آوازه جهانى به کار رفته در فرایندهاى قدیمى منابع انسانى4

نیست ،بلکه نمایانگر یک تغییر شکل قابل توجه در اصول مدیریت منابع انسانى ۱و روشى جدید در یکپارچه سازى فرایندها و
سیستم هاى مدیریت منابع انسانى 6است .بر این اساس مدیران معتقدند که در این راه مجزا و جزیره ای عمل کردن و نبود همکاری
بین سازمانی می تواند مشکل جدی ایجاد نماید .حتی مدیران فکر می کنند تالشهای مربوط به برنامه ریزی جانشین پروری و مسیر
پیشرفت شغلی ناکافی و ناکارآمد است و باید فرایند مدیریت استعداد و سیستمها را مورد استفاده قرار داد (هنگتون.)3 :2110 ،0
امروزه مدیریت و شایستگى هاى آن در رأس همه مسائل قرار دارد .اگر مدیرى تفکر راهبردى نداشته باشد و نتواند راهکارها و
روش هاى مناسب را با تفکر سریع درك کند ،هرگز قادر نخواهد بود سازمان را به تحقق اهداف و بکارگیرى رو شهاى مناسب هدایت
کند .اکنون یکى از واقعیت هاى جهان شمول این است که افرادى که شایستگى دارند ،از توانایى ها و مهارت هاى حرفه اى و
تخصصى بیشترى بهره مند هستند ،براى حل مسائل جارى ،انگیزه هاى قوى ترى دارند ،مسئولیت بیشترى را مى پذیرند ،و در
نهایت ،موجب افزایش بهره ورى در سازمان مى شوند .انسان یکى از عوامل مهم براى ایجاد تحول در سازمان و تحقق اهداف و
رسالت هاى مورد نظر است .در واقع ،اگر در سازمان ها از وجود انسان هاى خالق ،دانشگر ،فرصت شناس و تبیین گر مسائل بى
بهره باشیم ،بسیارى از فرص تها را از دست خواهیم داد (آهنگر ،طبرسا.)۱1 :1320 ،
امروزه سازمانها به خوبى دریافته اند که به منظور موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانى و نیز ماندگارى در محیط کسب و کار ،به
داشتن بهترین استعدادها 2نیاز دارند .همزمان با درك نیاز به استخدام ،توسعه و نگهداشت استعدادها ،سازمانها دریافته اند که
استعدادها منابعى بحرانى هستند که براى دستیابى به بهترین نتیجه ها ،نیازمند مدیریت مى باشند (تاج الدین و معالى تفتى،
 .)02 :1320مدیریت استعداد ۸بر این تمرکز دارد که افراد چگونه به سازمان وارد مى شوند و رشد مى کنند .مدیریت استعدادها
فقط شامل جذب و حفظ بهترین افراد نیست ،بلکه شناسایى و حذف افراد غیرضرورى و کامالً نامناسب را نیز در بر مى گیرد (اولریش
و برا کبنک.)130 :1322 ،11
مدیریت استعداد این اطمینان را به وجود مى آورد که هر یک از کارکنان ،با استعدادها و مهارت هاى ویژه در شغل مناسب قرار
گرفته اند ،همچنین مسیر شغلى آن ها شفاف است و به عنوان یک عامل تحریک فزاینده براى فرصت هاى شغلى بهتر ،درون و
بیرون سازمانى ،عمل مى کند که اینها موجبات افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان را فراهم مى آورد (تاج الدین و
معالى تفتى .)03 :1320 ،پس از آنجا که فرایند مدیریت استعداد در ارتباط با منابع انسانى سازمان و بر منابع انسانى سازمان تأثیر
مى گذارد از این رو بررسى و تحلیل رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان از اهمیت زیادى برخوردار است .از آنجا که سازما نها در
آینده با چالش رقابتى فزآیند هاى مواجه خواهند بود و براى مدیریت این چالش ها نیاز به مدیران شایسته تر و اثربخ شتر از مدیران
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امروز خواهد بود ،لذا مدیریت استعداد هر روز از اهمیت بیشترى در سازما نها برخوردار مى شود (کارت رایت ،ترجمه گودرزی
.)10 :13۸1
مدیریت استعداد این اطمینان را به وجود مى آورد که هر یک از کارکنان ،با استعدادها و مهارت هاى ویژه در شغل مناسب قرار
بگیرند .همچنین مسیر شغلى آ نها شفاف است و به عنوان یک عامل تحریک فزاینده براى فرصت هاى شغلى بهتر ،درون و بیرون
سازمانى ،عمل مى کند که اینها موجبات افزایش اثربخشی سازمانی کارکنان را فراهم مى آورد (تاج الدین و معالى تفتى:1320 ،
.)02
کسب و کار امروز با رشد فزاینده رقابت جهانی ،تغییر بازارها ،و وقایع غیر قابل پیش بینی روبروست .شاید امروز جذب ،توسعه
و حفظ کارکنان ماهر بسیار مشکل تر از قبل باشد و این شاید چیز عجیبی نباشد( مک کولی و ویکفیلد .)0 :2116 ،1براساس
تحقیقات من پاور 2در اکتبر ،2116که تقریبا از  33111کارمند از  23کشور انجام شد نشان می دهد که سازمانها بطور وحشتناکی
با مشکل پرکردن پستهای کلیدی بوسیله افراد مستعد مواجه اند 41 .درصد مدیران از مشکالت پر نمودن پستها بدلیل فقدان نیروی
مستعد در بازار شکایت دارند .قبل از آن نیز شرکت مکنزی در  1۸۸0اصطالح جنگ برسر استعدادها را مطرح نمود .آنها در این
پروژه چالشهای مدیران را در یافتن افراد ماهر بیان نمودند .مدیریت استعدادها هر روز مهمتر و چشمگیرتر خواهد شد چراکه
سازمانها با از دست دادن یا بازنشسته شدن مدیران و متخصصانشان وکمبود شدید استعدادها بسیار با مشکل مواجه خواهند شد
(هندفیلد و اکسلورد.)14 :1۸۸0 ،3
علی رغم سرمایه گذاری کالن بسیاری از شرکتها در خصوص سیستمهای مدیریت استعدادها ،بسیاری هنوز تالش می کنند تا
با توانایی محدود پستهای کلیدی را پرکنند و در مسیرپیشرفت گام بردارند .برطبق تحقیقی که در سال  211۱از مدیران منابع
انسانی  41شرکت درسراسر دنیا انجام شد ،همگی معتقد بودندکه افراد با قابلیت بالقوه باال برای پرکردن نقشهای مدیریت راهبردی
بسیارکم است .این تحقیق دودلیل را برمی شمارد .اول ،فرایندهای فعلی برای شناسایی و توسعه رهبران عالی آینده با آنچه که
سازمانها برای بازارهای جدید برای رشد یا توسعه نیاز دارند همگام نمی باشد .برای مثال ،برای ذخیره و حفظ آن ،بعضی از شرکتها
پستهایی راحذف کردندکه حذف این پستها افرادی با پتانسیل بالقوه را با طیفی از مشکالت مواجه می ساخت ،درحالی که مقدس
جلوه دادن فرصتهای توسعه ای آینده ،ممکن است بسیار هزینه برتر و سنگین تر از حذف پستها و درنهایت از دست دادن افراد
بالقوه باشد .دوم آنکه ،مدیران منابع انسانی ،اغلب ازموافقت با تاکیدات مدیران عالی نسبت به بحث استعدادها آزار می بینند ،با
وجود اینکه تاکیدات شدید مدیران عالی در حفظ و نگهداری افراد عالی یک اولویت بسیار مهم است با این حال حمایت مناسبی از
سوی آنها صورت نمی گیرد (ریدی و کونگر.) 03 :2110 ،4
در بخش دولتی نیز در سال های اخیر نرخ بی سابقه ای از تغییر ،تجربه شده است .که این امر موجب بسیاری از بحث ها در
مورد تعیین رهبری موثردر چارچوب خود می گردد  .نشانه ها حاکی از آن است که این بحث گسترده تر شده است و شامل مدیریت
استعداد نیز می گردد .در هنگام مواجهه با چالش های جدید ،بسیاری از سازمان های بخش دولتی ابهام های گوناگونی را در مورد
قابلیت رهبری در حال پیشرفت داشته اند .سازمانهای دولتی نیز به این مسئله توجه دارندکه مدیریت استعداد می تواند آنها را در
جذب ،پرورش و توسعه نسل بعدی رهبران عمومی یاری رساند .مدیریت استعداد یک عرصه نسبتا جدید در سازمان های بخش
دولتی و خصوصی است .در بسیاری از سازمانها که شروع به تجربه به اصطالح"جنگ برای استعداد" نموده اند عالقه به مدیریت
استعداد تبدیل به امری راهبردی شده است  .برای سازمان های بخش دولتی تامین نیروی جوان تدریجا کاهش یافته است و از
طرفی نیروی کار پیرگردیده است .به عنوان مثال در دولت بعضی از کشورهای توسعه یافته مثل انگلستان ٪ 31 ،ازکارمندان بیش
از  ۱1سال دارند که این امر به احتمال بسیار قوی منجر به از دست دادن مهارت های اساسی و تجارب این نسل بعد از دهه بعدی
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درقالب بازنشسته شدن آنها می گردد .از سال  ،2111تعداد جوانانی که به سن کار می رسند در هر سال 61111نفرکاهش یافته
است .این روند ناشی از پیش بینی های صورت گرفته شده توسط گروه کار مهارتهای ملی بریتانیا ازکمبود خالص دو میلیون کارمند
تا سال  2111می باشد(مارکوس و ماریون.) 62 :2112،1
مدیریت استعداد به دودلیل کلی دارای اهمیت است :اول این که اجرای موثر استراتژی مدیریت استعداد باعث کسب و نگهداری
موفقیت آمیز استعدادها می شود و دوم این که این کارکنان برای پستهای کلیدی در آینده انتخاب و آماده میشوند (هاگس و
روگ .)042 :2112 ،2در محیط رقابتی که امروزه به وجود آمده ،جذب و نگهداری استعدادها بسیار مشکل شده و امروزه تاکید
سازمان ها بر جذب افراد مناسب برای مشاغل مناسب و در زمان مناسب می باشد که دلیل آن انتقال از عصر صنعتی به عصر سرمایه
فکری و هوش می باشد( .روبر و فیلیپس .)12 :211۸ ،3بسیاری از کارشناسان این عصر را ،عصر کارکنان دانشی می نامند .اکنون
شرکت ها بر پایه مهارت ها و استعداهای کارکنان ،خود با هم رقابت می کنند و می دانند که با جذب و نگهداشت بهترین و با
استعدادترین کارکنان ،شرکت می تواند به باالترین سهم بازار رسیده و سود خود را افزایش دهد .گریشام و همکارانش( )2111در
تحقیق به این نتیجه رسیدند که چهار شاخص در مدیریت استعداد یعنی کشف (جذب) استعداد ،توسعه استعداد ،ارزیابی استعداد
و نگهداشت استعدادها بر تعهد و اثربخشی سازمانی تاثیر گذار هستند.
بر این اساس بررسی مدیریت استعدادها به عنوان مفهوم و ابزاری جدید در مدیریت امری مهم می باشد ،و بررسی رابطه آن با
دیگر ابعاد سازمانی مثل اثربخشی سازمانی می تواند مدیران را در این دو زمینه یاری کند و بتوانند از مدیریت استعداد و شاخصهای
آن در اثربخشی سازمانی بخصوص در بانکهای دولتی مثل بانک سپه استفاده کنند .کاربرد نتایج عملی این تحقیق از این جهت می
تواند باشد که یکی از عاملهای مهم در اثربخشی سازمانی بانک سپه را شن اسایی کند و با ارائه دادن راهکارهایی بتواند مدیریت
استعداد و به طبع اثربخشی سازمانی بانک سپه را تقویت بکند .همچنین ،نتایج این بررسی از آن جهت برای محقق ارزشمند است
که وضیعت متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد .بنابراین این تحقیق با هدف بررسی شاخصهای مدیریت
استعداد و تحلیل رابطه آن با نوآوری و اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان انجام شده استبا توجه به مطالب ذکر شده
این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا بین مدیریت استعداد و اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان
رابطه دارد؟

پیشینه تحقیق
امینی ( ) 13۸4در تحقیقی به مطالعه ،سنجش و ارزیابی اثربخشی سازمانی با استفاده از رویکرد آماری مدل سازی معادالت
ساختاری ( )SEMپرداخته است .نتایج حاکی از برازش و اعتبار قابل قبول هر دو مدل اندازه گیری رضایت مندی و تحقق اهداف و
نیز مدل سه عاملی مرتبه دوم برای ارزیابی اثربخشی ،براساس داده های گردآوری شده بود .برتری میزان و معنی داری اثرات
غیرمستقیم و مستقیم متغیرهای مشاهده شده و مقیاس رضایت مشتری بر اثربخشی سازمانی ،در مقایسه با متغیرهای مشاهده
شده و مقیاس تحقق اهداف از دیگر نتایج تحقیق است.
سلطان فر ( ) 13۸4در تحقیق با عنوان پیش بینی اثربخشی سازمانی از طریق شاخص های مدیریت استعداد در ادارات دولتی
شهر رفسنجان به این نتیجه رسید که شاخص های مدیریت استعداد شامل جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه
نیروی انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها پیش بنی کننده اثربخشی سازمانی ادارات دولتی شهر رفسنجان هستند.
 .صیادی و همکاران ( )13۸3تحقیقی با هدف «تعیین رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلى کارکنان در ستاد مرکزى
صندوق تامین اجتماعى» انجام دادند .این تحقیق از نوع پژوهش هاى توصیفى و همبستگى است که به روش پیمایشى انجام شده
است .جامعه آمارى پژوهش شامل  1134نفر از کارکنان ستاد مرکزى صندوق تامین اجتماعى است ،نمونه گیرى به روش طبقه اى
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منظم بوده و تعداد  202نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفى و
استنباطى استفاده شده و ابزار گردآورى اطالعات پرسشنامه هاى مدیریت استعداد و رضایت شغلى است .یافته هاى پژوهش نشان
مى دهد که بین مدیریت استعداد ،زیرمتغیرهاى آن و رضایت شغلى رابطه معنادار وجود دارد.
نظری و همکاران ( )13۸2به بررسی اثرات مهارت های ارتباطی و ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی مدیران سازمان
های ورزشی پرداختند .یافته های این پژوهش نشان داد بین مهارت های ارتباطی ،ارتباطات بین فردی با باالدستان و زیردستان و
اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ارتباطی معنی دار وجود دارد؛ از این رو نتایج اجرای مدل های اندازه گیری برای تحلیل مسیر
مهارت های ارتباطی ،ارتباطات بین فردی باالدستان و زیردستان و اثربخشی سازمانی مدل های مفهومی پژوهش را تایید نمود .به
طور کلی می توان گفت ویژگی های شخصیتی به عنوان شاخصی مناسب ،نقشی موثر در پیش بینی مهارت های ارتباطی و ارتباطات
بین فردی و اثربخش سازمانی مدیران ورزشی دارد .ضمن اینکه مهارت های ارتباطی -مدیران ورزشی در سطح بین فردی و اثربخشی
سازمانی متوسط و ضعیف ارزیابی می شود.
پژوهش امیدی و همکاران ( )13۸2در پژوهشی با عنوان ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی
در برخی ساز مان های ورزشی ایران به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی به ترتیب تاثیر مستقیم و غیرمستقیم مثبت و
معناداری برابر با  0. 55و  0. 31بر اثربخشی سازمانی دارد .اثربخشی مدیریت دانش نیز تاثیر مثبت و معناداری برابر با  0. 41بر
اثربخشی سازمانی دارد و در نهایت فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری برابر با  0. 66بر اثربخشی مدیریت دانش دارد .بنابراین
سازمان های موجود جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی نیاز به تقویت هر چه بیشتر ابعاد ماموریت و یکپارچگی فرهنگ
سازمانی دارند تا زمینه مساعدی برای رشد فعالیت های خلق کنند و تسهیم دانش به وجود آورند.
رحیمی و همکاران ( )13۸2در تحقیقی به بررسی رابطه هوش چندگانه مدیران با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان
شرقی پرداختند .نتایج حاصل بیانگر آن است که هوش چندگانه مدیران با اثربخشی سازمانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
رابطه دارد.
احمدی و همکاران ( )13۸2تحقیقی با هدف نقش سرمایة اجتماعی در بهبود مدیریت استعدادها در سازمان تربیت بدنی» انجام
داده اند .این پژوهش بر اساس اطالعات جمع آوری شده از طریق پرسش نامه و نمونه ای متشکل از  121نفر از کلیة کارکنان ادارات
کل تربیت بدنی استان های (خراسان رضوی ،خراسان جنوبی ،تهران) است .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .برای
تحلیل اطالعات از روش معادالت ساختاری و آزمون میانگین استفاده شده است .به طور کلی ،نتایج تحقیق نشان داد که بین سرمایة
اجتماعی و مدیریت استعدادها در سازمان تربیت بدنی رابطه ای معنی دار وجود دارد و با بهبود وضعیت سرمایة اجتماعی سطح
مدیریت استعدادها ارتقاء می یابد.
عسکری باجگرانی و همکاران ( ) 13۸1در تحقیقی به بررسی مزیت حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر
اصفهان پرداخته اند .جهت سنجش استراتژی مدیریت استعداد از مدل سوئیم استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش شامل
تمامی کارکنان دارای مدرك تحصیلی دیپلم و باالتر شهرداری شهر اصفهان بوده و تعداد  210نفر از آنان به عنوان حجم نمونه
انتخاب گردیده اند .از آزمون های  tتک نمونه ای ،فریدمن و همبستگی جهت آزمون فرضیات پژوهش استفاده شده است .نتایج
پژوهش حاکی از آن است که سطح استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان باالتر از متوسط می باشد و طبق نظر
کارکنان مولفه «ارتباطات» باالتر امتیاز را داشته و پائین ترین امتیاز به مولفه «پاداش و قدردانی» اختصاص داشته است.
حاجی کریمی و حسینی ( )132۸تحقیقی با هدف شناسایی تاثیر عوامل راهبردی زمینه ساز بر مدیریت استعداد انجام داده
اند .بدین منظور پرسشنامه ای در قالب نظرسنجی برای سنجش تاثیر این عوامل بر مدیریت استعداد طراحی شده و پس از اطمینان
از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ،در میان نمونه ای متشکل از  104نفر از مدیران کل 11
وزارتخانه توزیع گردید .این تحقیق را می توان از جنبه های مختلف تحقیق جدید و نو دانست چراکه بحث مدیریت استعداد بحثی
جدید است و بررسی عوامل راهبردی زمینه ساز تحقق آن در سازمانها در کمتر تحقیقی دیده شده است .روش تحقیق حاضر،
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پیمایشی -همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر تحلیل عاملی در نظرگرفته شده است .نتایج این تحقیق به نقش غیرقابل انکار
فرهنگ سازمانی ،مدیریت منابع انسانی راهبردی و قوانین و مقررات دولتی اشاره داشته است.
حسینی ( )132۸تحقیقی با هدف شن اسایی و بررسی رابطه ی مدیریت استعداد با بحث کاهش ترك سازمان از سوی افراد
مستعد ،امنیت شغلی و خالی نماندن منصب های کلیدی و متغیرهای دیگر انجام داده است .این تحقیق با بررسی و مرور ادبیات
مختلف درباره ی مدیریت استعداد ،چهار عامل را به عنوان پیامد مدیریت استعداد در نظر می یگرد .بدین منظور پرسشنامه ای برای
سنجش نقش مدیریت استعداد بر پیامدهای آن طراحی و در میان نمونه ای متشکل از از  1۱4نفر از مدیران کل سازمان های دولتی
توزیع می شود .روش تحقیق این مقاله ،پیمایشی -همبستگی و به طور مشخصی مبتنی بر تحلیل عاملی در نظر گرفته می شود و
با بررسی پیامد های مدیریت استعداد در سازمان های دولتی به دنبال تعیین و بررسی میزان اهمیت آن در سازمان هاست .یافته
های تحقیق نشان می دهد ایجاد خزانه ی استعداد ،کاهش ترك سازمان و خالی نماندن منصب های کلیدی از مهم ترین نتایج
مدیریت استعداد در سازمان است.
تاج الدین و معالى تفتى ( )1320در پژوهش هاى خود به این نتیجه رسیدند که مدیریت استعداد ،فرایندها و ابزارهاى مناسبى
را براى حمایت و توانمندسازى مدیران فراهم مى آورد .از این راه آن ها در مى یابند که از کارکنان خود چه انتظارهایى باید داشته
باشند ،که این امر موجب بهبود روابط کارى مى شود .در نتیجه سازمان با سرمایه گذارى در مدیریت استعداد از یک سو ،از یک
نرخ بازگشت سرمایه باال برخوردار مى شود و از سویى دیگر ،مجموعه استعدادهاى گوناگون را در سازمان خواهد داشت .در چنین
شرایطى سازمان از مزایاى نیروى کار چابک ،با انگیزه و راضى بهره مى برد.
مک کالی )2114( 1در تحقیق نشان داد که موفقیت مدیریت استعداد از جذب تا بازنشستگی مشروط به ارتباط آن با راهبرد
سازمان است.
مانزور( )2114پژوهشی با عنوان "تاثیر تحریک کارکنان بر اثربخشی سازمانی" در پاکستان انجام داد .یافته ها حاکی از آن
است رابطه مثبتی بین تحریک و انگیزش کارکنان بر اثربخشی سازمانی وجود دارد.
لسی و همکاران ( )2114در تحقیقی با موضوع "اثربخشی سازمانی سازمانهای غیر دولتی و غیر انتفاعی" به این یافته ها رسیده
اند که:
 -1از لحاظ علمی ،بررسی های تک بعدی اثربخشی سازمانی مفید نیست.
 -2میزان دانش در خصوص اثربخشی سازمانی تحت الشعاع کارهای مفهومی قرار دارد ،در حالیکه باید پژوهشهای تجربی انجام
شود.
 -3توافق در خصوص عملیاتی نمودن اثربخشی سازمانی زودگذر است.
شیوا و دامودار()2113در پژوهشی با عنوان"رهبری تحولی ،فرهنگ سازمانی ،اثربخشی سازمانی و نتایج برنامه ها در سازمان
های غیر دولتی" که در هند انجام دادند به این نتایج رسیدندکه  :رهبری تحولی ،فرهنگ سازمانی را به وجود می آوردو فرهنگ
سازمانی ،اثربخشی سازمانی را درسازمانهای غیر دولتی افزایش می دهد .در واقع رهبری تحولی به طور مستقیم بر اثربخشی سازمانی
تاثیر ندارد .به عالوه اثربخشی سازمانی ،نتایج تضمین شده برنامه ها را بهبود می بخشد.
باتانجر )2112( 2در تحقیقی به این نتیجه رسید که مدیریت استعداد برای تامین نیازهای حال و آینده باید با اهداف و راهبرد
سازمان همگام شود
مایکل 3و همکارانش( )2111در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که واحد منابع انسانی به تنهایی قادر به انجام این کار نیست.
برای موفقیت ،مدیریت استعداد نیازمند مشارکت همه واحدهاست و نیاز به آن دارد که از همه واحدها کمک بگیرد.

1

McCauley
Bhatnagar
3 Michaels
2
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 الك وود ( )2116در پژوهش خود مدیریت استعداد را عاملی برای موفقیت سازمان معرفی کرده و بیان میدارد که فرهنگسازمانی ،تعهد کارکنان و توسعه رهبری تأثیر قابل توجهی در حفظ استعداد دارد .وی جهت موفقیت مدیریت استعداد  6فاکتور
کلیدی را معرفی می نماید که عبارتند از :توسعه یک استراتژی یکپارچه برای مدیریت استعداد ،تعادل مشارکت مردمی در جذب و
حفظ استعداد با پاسخگویی به مدیریت ،شناسایی محیط کسب و کار سازمان ،شناسایی مشکالت در جذب و حفظ استعدادها،
حفظ تعادل عوامل مختلف خصوصاً ترکیب جبران خسارت و مشوقهای غیرمالی و گردش مالی پیگیر (به نقل از زمانیان:132۸ ،
)30
-

کیپ)2114(1

در پژوهش هاى خود به این نتیجه رسید که آموزش و توسعه ،عنصرى کلیدى در مدیریت منابع انسانى است.

در واقع آموزش و توسعه همانند آزمایش لیتموس 2است ،یعنى سایر برنامه هاى مدیریت باید در مقایسه با آن سنجیده شوند.
هنگامى که سازما نها بر اساس کیفیت با یکدیگر رقابت مى کنند و برنامه هاى کارى با تعهد باال مانند مشارکت کارکنان ،کار تیمى
و پرداخت بر اساس شایستگى را به کار مى گیرند ،توسعه کارکنان در چنین وضعیتى ،عنصر کلیدى در عملکرد محسوب مى شود.
این مسئله مى تواند ظرفیت افراد و گرو ههاى استخدام شده را افزایش داده و آ نها را قادر سازد تا به شکل معنادارى در سیستم
هایى مشارکت کنند که در این سیستم ها همکارى افراد تشویق مى شود (به نقل از ردمن.)161 :1322 ،

روش شناسی
تحقیق حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است که به شیوه تحقیقات میدانی به جمع آوری داده ها پرداخته است .از
نظر روش یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه شهرستان
کرمان در سال  13۸۱به تعداد  2۱1نفر می باشد .جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که بر اساس محاسبات
صورت گرفته ،حجم نمونه تعداد  1۱2نفر تعیین شد .در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه
استفاده شده است .بدین صورت که پس از تعیین حجم نمونه در هر طبقه ،از روش تصادفی ساده برای انتخاب واحد نمونه گیری
استفاده شده است .یعنی تعداد نفرات هر یک از واحدها مشخص شده و سپس بر اساس حجم نمونه تعداد افراد الزم برای نمونه
گیری به نسبت حجم از لیست اسامی انتخاب و پرسشنامه بین آن ها توزیع شده است .پرسشنامه ی که برای سنجش مدیریت
استعداد در این تحقیق استفاده شد پرسشنامه  22سوالی احمدی و همکاران ( )13۸1می باشد این پرسشنامه مشتمل بر  22سؤال
که مقیاس سنجش آن طیف لیکرت  ۱درجه ای کامالً موافقم نمره  ،۱موافقم نمره  ،4نظری ندارم نمره  ،3مخالفم نمره  ،2کامالً
مخالفم نمره  1می باشد ،که برای سنجش مدیریت استعداد در سازمانها بر اساس  4مولفه ی جذب (سواالت  1تا  ،)۸ارزیابی و
کشف استعداد ها (سواالت  11تا  ،)14توسعه نیروی انسانی (سواالت  1۱تا  )22و حفظ و نگهداشت استعداد ها (سواالت  23تا
 )22طراحی شده است .برای سنجش اثربخشی سازمانی از پرسشنامه  20سوالی امیری ( )13۸4استفاده شد ،این پرسشنامه دارای
 22سوال با مقیاس لیکرت  ۱گزینه ای کامالً موافقم نمره  ،۱موافقم نمره  ،4نظری ندارم نمره  ،3مخالفم نمره  ،2کامالً مخالفم
نمره  1می باشد ،که برای سنجش اثربخش سازمانی بر اساس پنج مولفه فرآیند درونی سازمان(سواالت  1تا  ،)۱جو سازمانی(سواالت
 6تا  ،)11روابط سازمانی(سواالت  11تا  ،)16تصمیم گیری(سواالت  10تا  ،)22و پاداش (سواالت  23تا  )20می باشد .احمدی و
همکاران ()13۸1روایی پرسشنامه مدیریت استعداد را  1/2۸و ایرانمنش ( 1/22 )13۸3روایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی را 1/22
ذکر کرده است .احمدی و همکاران ()13۸1پایایی پرسشنامه مدیریت استعداد را با روش آلفای کرنباخ  1/۸1و ایرانمنش ()13۸3
پایایی پرسشنامه اثربخشی سازمانی را با روش آلفای کرنباخ  1/23ذکر کرده است .در این تحقیق ضریب مورد نظر برای پرسشنامه
های مدیریت استعداد و اثربخشی سازمانی به ترتیب  1/۸1و  1/20تعیین گردید که بیانگر پایایی باالی ابزار سنجش می باشد.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از  2روش آماری استفاده می شود ،آمار توصیفی که شامل تهیه و تنظیم جدول و میانگین و شاخص

Kip
Litemouse
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پراکندگی است و همچنین آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی چند متغیره است .ضمناً
مراحل مختلف محاسبات آماری این پژوهش و برای تجزیه و تحلیل آن از نرم افزار  spssویراست  21استفاده می گردد .سطح معنی
داری برای تایید فرضیه های تحقیق  α=1۱ .1است.

یافتهها
وضعیت متغیر مدیریت استعداد
نمره متغیر مدیریت استعداد از طریق محاسبه جمع نمره های همه سوال های پرسشنامه مدیریت استعداد حاصل شده است و
برای توصیف این متغیر نمرات آن به پنج رده خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد تقسیم گردید .از بین  1۱2پاسخگو مورد
بررسی 2 ،نفر ( 1/3درصد) مدیریت استعداد را خیلی کم 1۱ ،نفر ( ۸/۸درصد) کم 22 ،نفر ( ۱3/۸درصد) متوسط 44 ،نفر (22/۸
درصد) زیاد و  ۸نفر ( ۱/۸درصد) مدیریت استعداد را خیلی زیاد ذکر کرده اند (جدول  .)11به طورکلی با توجه به میانگین نمره
محاسبه شده( ،)3/12مدیریت استعداد به میزان متوسط بوده است (جدول .)2
جدول  9توزیع فراوانی وضعیت مدیریت استعداد
مدیریت استعداد

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

خیلی کم

2

1/3

1/3

کم

1۱

۸/۸

11/2

متوسط

22

۱3/۸

6۱/1

زیاد

44

22/۸

۸4/1

خیلی زیاد

۸

۱/۸

111/1

کل

1۱2

111/1

-

جدول  : 2آماره های توصیفی مدیریت استعداد و مولفه های آن
متغیر آماره

مدیریت استعداد

جذب

ارزیابی

توسعه

نگهداشت

تعداد

1۱2

1۱2

1۱2

1۱2

1۱2

میانگین

3/2۱

3/36

2/2۸

3/31

3/2۱

میانه

3/22

3/44

2/21

3/30

3/33

مد

3/2

3/3

2/6

3/3

3/6

انحراف معیار

1/612

1/6۸6

1/024

1/626

1/046

چولگی

-1/161

-1/4۱6

1/41۱

-1/3۱2

-1/321

کشیدگی

1/21۸

1/4۱4

1/112

1/612

-1/130

کمترین

1/2

1/3

1/4

1/1

1/1

بیشترین

4/0

4/2

4/2

۱

۱

وضعیت متغیر اثربخشی سازمانی
نمره متغیر رفتارهای خرید مصرف کننده از طریق محاسبه جمع نمره های همه سوال های پرسشنامه اثربخشی سازمانی حاصل
شده است و برای توصیف این متغیر نمرات آن به پنج رده خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد تقسیم گردید .از بین 1۱2
پاسخگو مورد بررسی 11 ،نفر ( 6/6درصد) اثربخشی سازمانی را کم 03 ،نفر ( 42درصد) متوسط 6۱ ،نفر ( 42/2درصد) زیاد و 4
نفر ( 2/6درصد) اثربخشی سازمانی را خیلی زیاد ذکر کرده اند (جدول  .)3به طورکلی با توجه به میانگین نمره محاسبه شده (،)3/20
اثربخشی سازمانی به میزان متوسط بوده است (جدول .)4

12۱
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جدول  -3توزیع فراوانی وضعیت اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

خیلی کم

1

1

1

کم

11

6/6

6/6

متوسط

03

42/1

۱4/6

زیاد

6۱

42/2

۸0/4

خیلی زیاد

4

2/6

111/1

کل

1۱2

111/1

-

جدول  : 4آماره های توصیفی اثربخشی سازمانی و مولفه های آن
جو سازمانی

روابط سازمانی

تصمیم گیری

پاداش

متغیر آماره

اثربخشی سازمانی درون سازمانی

تعداد

1۱2

1۱2

1۱2

1۱2

1۱2

1۱2

میانگین

3/34

3/40

3/23

3/36

3/41

3/26

میانه

3/33

3/61

3/16

3/41

3/۱1

3/21

مد

3/2

3/6

3/1

3/6

3/۱

3

انحراف معیار

1/۱1۱

1/022

1/04۸

1/031

1/۱۸1

1/621

چولگی

-1/260

-1/46۱

-1/16

-1/1۱2

-1/4

-1/102

کشیدگی

1/6۸2

1/4۸6

-1/۱64

-1/114

1/211

1/0۱۱

کمترین

1/2

1/2

1/3

1/4

1/3

1/2

بیشترین

4/6

۱

4/6

۱

۱

4/2

فرضیه  :9بین مدیریت استعداد و اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه وجود دارد.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ضرایب همبستگی آزمون پیرسون و اسپیرمن بین دو متغیر مدیریت استعداد و
اثربخشی سازمانی به ترتیب برابر  1/41۸و  1/ 320و با مقدار ( pمعنی داری) کمتر از  1/111و کوچکتر از سطح معنی داری 1/15
هستند ،لذا در این سطح فرض  H 0یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین مدیریت استعداد و اثربخشی سازمانی در
شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه معنادری وجود دارد .مثبت بودن ضرایب همبستگی و شیب خط برازش شده نشان از رابطه
مستقیم بین این دو متغیر است .همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر  ) R 2 =1/14۸( 1/14۸است یا به عبارتی  14/۸درصد
تغییرات بین دو متغیر مشترك است ( 14/۸درصد تغییرات اثربخشی سازمانی به وسیله مدیریت استعداد توجیه می شود)(جدول.)۱
جدول : 5آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین مدیریت استعداد و اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی

متغیر
آزمون
مدیریت استعداد

اسپیرمن

پیرسون
ضریب
همبستگی

معنی داری

تعداد

ضریب
همبستگی

معنی
داری

تعداد

وجود
رابطه

نوع رابطه

1/41۸

1/111

1۱2

1/320

1/111

1۱2

دارد

مستقیم

فرضیه  :2بین جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروی انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با
اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه وجود دارد.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که معنی داری ضرایب همبستگی آزمون پیرسون و اسپیرمن بین جذب استعدادها،
ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروی انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با اثربخشی سازمانی به کوچکتر از سطح معنی
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داری  1/15هستند ،لذا در این سطح فرض  H 0یعنی عدم وجود رابطه رد می شود و در نتیجه بین جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف
استعداد ها ،توسعه نیروی انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه معنادری
وجود دارد .در ضمن مثبت بودن ضرایب همبستگی نشان از رابطه مستقیم بین این متغیرها است (جدول .)6
جدول  : 6آماره های آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن مربوط به رابطه بین جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها،
توسعه نیروی انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی

متغیر
آزمون

اسپیرمن

پیرسون
ضریب
همبستگی

معنی
داری

تعداد

ضریب
همبستگی

معنی
داری

تعداد

وجود
رابطه

1/346

1/111

1۱2

1/312

1/111

1۱2

دارد

مستقیم

ارزیابی و کشف استعدادها

1/34۸

1/111

1۱2

1/224

1/111

1۱2

دارد

مستقیم

توسعه نیروی انسانی

1/626

1/111

1۱2

1/6۱2

1/111

1۱2

دارد

مستقیم

حفظ و نگداشت استعدادها

1/620

1/111

1۱2

1/630

1/111

1۱2

دارد

مستقیم

جذب استعدادها

نوع رابطه

فرضیه  :3ابعاد مدیریت استعداد(جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعدادها ،توسعه نیروی انسانی و حفظ و
نگهداشت استعدادها) پیش بینی کننده اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان می باشند.
رابطه خطی جذب استعدادها ( ،)X1ارزیابی و کشف استعداد ها ( ،)X2توسعه نیروی انسانی ( )X3و حفظ و نگهداشت استعداد
ها ( )X4با اثربخشی سازمانی ( )Yبا استفاده از مدل رگرسیون خطی زیر تعیین میگردد:
Y = β0 + β1 X1 + β2 X2+ β3 X3 + β4 X4 + ε

در این مدل ،برای تعین رابطه فوق ،فرضیههای آماری به صورت زیر میباشند:
 :H0مدل رگرسیون خطی نیست
 :H1مدل رگرسیون خطی است
H0 :β1 = 0
H0 :β2 = 0
H0 :β4 = 0
H11 :β1 ≠ 0
H12 :β2 ≠ 0
H14 :β4 ≠ 0
با توجه به این که معنی داری محاسبه شده از آزمون ( )1/111کمتر از سطح معنیدار  1/1۱است ،لذا در این سطح H0 ،رد
4

H03 :β3 = 0
H13 :β3 ≠ 0

1

2

میشود و در نتیجه مدل رگرسیون خطی معنیدار می باشد ،یعنی بین جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروی
انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه خطی معنیداری وجود دارد.
ضریب همبستگی چندگانه  r=1/433می باشد که نشان دهنده میزان جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروی
انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با اثربخشی سازمانی می باشد و با توجه به اینکه سطح معنی داری برابر  1/111و کوچکتر
از سطح  α =1/1۱است .بنابراین این رابطه معنی دار می باشد .با توجه به اینکه مقدار ( R2adjتعدیل شده  ،)R2برابر با  1/126می
باشد ،پس کلیه متغیر های وارد شده در این مدل  1/126واریانس اثربخشی سازمانی را پیش بینی می کنند (جدول.)0
جدول  :7تحلیل واریانس مدل رگرسیون میزان روابط چندگانه جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروی
انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها با اثربخشی سازمانی
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

0/140

4

1/020

باقی مانده

31/360

140

1/213

جمع

32/۱14

1۱1

-

R
1/431

R2adj
1/126

مقدارF
2/30

pـ مقدار
1/111
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همچنین با توجه به مقدار  pمحاسبه شده در آزمون ضرایب مدل رگرسیون ( ,،H02ارزیابی و کشف استعداد ها) ،در سطح 1/1۱
رد میشود ،اما ( ,H04 ,H03 , H02جذب استعدادها ،توسعه نیروی انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها) در سطح  1/1۱رد
نمیشود ،چون با توجه به مقدار آماره  tکه برای ارزیابی و کشف استعداد ها برابر  2/112معنی داری  1/14۱می باشد پس اثربخشی
سازمانی با توجه به ارزیابی و کشف استعداد ها متفاوت می باشد ،و با توجه به مقدار βبرای ارزیابی و کشف استعداد ها برابر 1/162
می باشد ،پس ارزیابی و کشف استعداد ها با اثربخشی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد ،اما جذب استعدادها ،توسعه نیروی
انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها رابطه همزمان معنی داری با اثربخشی سازمانی وجود ندارد ،بنابراین بهترین پیش بینی
کننده اثربخشی سازمانی ،ارزیابی و کشف استعداد ها می باشد (جدول .)2
معادله رگرسیونی برای برآورد متغیر اثربخشی سازمانی به کمک ابعاد مدیریت استعداد به شرح زیر است:
اثربخشی سازمانی =  * )1/2۱4( + 2/212جذب استعدادها  * )1/113( +ارزیابی و کشف استعداد ها  * )1/1۸1( +توسعه
نیروی انسانی  * )1/113( +حفظ و نگهداشت استعداد
جدول  :8ضرایب مدل رگرسیون جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروی انسانی و حفظ و نگهداشت
استعداد ها با اثربخشی سازمانی
متغیر

برآوردB

خطای معیار

برآورد استاندارد β

مقدارt

pـمقدار

ثابت

2/212

1/216

-

11/011

1/111

جذب استعدادها

1/2۱4

1/121

1/104

1/664

1/۱12

ارزیابی و کشف استعداد ها

1/113

1/1۱6

1/162

2/112

1/14۱

توسعه نیروی انسانی

1/1۸1

1/1۸1

1/123

1/۸۸6

1/321

حفظ و نگهداشت استعداد ها

1/113

1/102

1/1۱2

1/312

1/1۸2

نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت استعداد و ابعاد آن یعنی جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعدادها ،توسعه نیروی
انسانی و حفظ و نگداشت استعداد ها با اثربخشی سازمانی در شعب بانک سپه شهر کرمان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد،
به عبارتی وقتی که مدیران براساس یک برنامه هدف مند و از قبل تهیه شده اقدام به شناسایی و تشخیص نیروهای بااستعداد و
نخبه در بانک بکنند و از طریق آموزشهای تخصص سطح مهارت و توانایی نیروی انسانی را ارتقائ دهند و جهت حفظ و نگهداری
نیروی انسانی باتجربه و نخبه خود مشوق ها و انگیزه های الزم را در نظر بگیرند ،در آنصورت سطح اثر بخشی و مفید بودن بانک
هم افزایش می یابد که این نتایج با یافته های سلطان فر ( )13۸4در که به این نتیجه رسید که شاخص های مدیریت استعداد
شامل جذب استعدادها ،ارزیابی و کشف استعداد ها ،توسعه نیروی انسانی و حفظ و نگهداشت استعداد ها پیش بنی کننده اثربخشی
سازمانی ادارات دولتی شهر رفسنجان هستند و یافته های گریشام و همکارانش( )2111که در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که
چهار شاخص در مدیریت استعداد یعنی کشف (جذب) استعداد ،توسعه استعداد ،ارزیابی استعداد و نگهداشت استعدادها بر تعهد و
اثربخشی سازمانی تاثیر گذار هستند ،همسو می باشد .بنابراین وقتی که سازمان سیاست گردش شغلی برای کارکنان وجود داشته
باشد ،دوره آموزشی تخصصی در سازمان برگزار شود ،مدیران در کارکنان را در امور مختلف راهنمایی و هدایت بکنند ،روابط استاد-
شاگردی بین مدیر و کارکنان برقرار شود ،جانشین پروری پروری به عنوان یک اصل مد نظر مدیران قرار گیرد و در این راستا تجارب
حرفه ای خود را در اختیار معاونان و کارکنان قرار دهند ،در سازمان سیایتهای مدونی برای حفظ کارکنان با استعداد و توانا وجود
داشته باشد و بصورت عملی در این زمینه تالش شود ،به کارکنان با استعداد و توانمند پاداش ویژه داده شود و به کارکنان با استعداد
اجازه مشارکت در تصمیم گیری و اداره امور داده شود در آنصورت سطح عملکرد و اثربخشی سازمان بصورت قابل مالحظه ای
افزایش پیدا خواهد کرد.
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پیشنهادهای تحقیق
-

-

پیشنهاد می شود در بانک کاوش ،کشف ،انتخاب ،حفظ و نگهداری ،توسعه و بهسازی ،به کارگیری ،و بازسازی نیروی کار
بصورت کارآمد و مستمر انجام گیرد .
توصیه می شود بانک فارغ التحصیالن برتر و نواوران را جستجو و انتخاب کند ،برای انتخاب کارکنان مستعد و توانمند
تالشهای علمی و میدانی صورت بگیرد.
پیشنهاد می شود ارزشیابی کارکنان بصورت دوره ای در بانک انجام گیرد و افراد مستعد از طریق بکارگیری ازمونهای استعاد
و نگرش شغلی و شخصیتی شناسایی شوند .
توصیه می شود مدیران کارکنان را در امور مختلف راهنمایی و هدایت بکنند ،روابط استاد -شاگردی بین مدیر و کارکنان
برقرار ،جانشین پروری پروری به عنوان یک اصل مد نظر مدیران قرار گیرد و در این راستا تجارب حرفه ای خود را در
اختیار معاونان و کارکنان قرار دهند.
توصیه می شود به کارکنان با استعداد و توانمند پاداش ویژه داده شود و به کارکنان با استعداد اجازه مشارکت در تصمیم
گیری و اداره امور داده شود.
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بازتولید راهبردهای توسعه صادرات از ایران به آسیای میانه
وحید حُسنی هنزایی ،9رضا

الهیاری2

 -1دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ،دانشگاه یزد
 -2کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

چکیده
موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه ،فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامههای توسعهای
صادرات کشور از مرزهای شرقی بهوجود میآورد .هدف این تحقیق ،استفاده از این فرصتها و تدوین راهبردهایی
برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامههای توسعهای کشور است .این مطالعه با استخراج عوامل موثر
بر صادرات به کشورهای آسیای میانه ،وزندهی و اولویتبندی آنها ،توسط «خبرگان شرکتهای بازرگانی،
متخصصین در دستگاههای دولتی مرتبط و تشکلهای صادراتی» ،رویکرد مناسب تدوین راهبرد توسعه صادرات را
شناسایی نموده است .این راهبردها توسط تیم برنامهریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش توسعه تجارت خارجی
سازمان بازرگانی ،امور بین الملل استانداری خراسان رضوی ،مدیریت بازارچههای مرزی و همچنین مدیریت منطقه
ویژه اقتصادی سرخس ،پیشنهاد ،ارزیابی و اولویتبندی شده است .نتایج مطالعات نشان میدهد که مناسبترین
رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه ،رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از
تدوین و اولویت بندی راهبردها «بهبود خدمات بانکی و بیمهای برای صادرات کاال و خدمات»« ،ارایه مشوقهای
صادراتی» ،همچنین «بهبود زیرساختهای صادراتی اعم از زیرساختهای حمل و نقل» ،از باالترین اولویتهای
راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شدهاند .نتایج این مطالعه میتواند برنامهریزان ابزارهای کنترل صادرات
کشور -که تیم تدوین استراتژی متشکل از آنان است -را در تدوین سیاستها و اجرای آنها در منطقه به ویژه در
آسیای میانه راهنمایی نماید.
واژگان کلیدی :برنامهریزی راهبردی ،راهبردهای توسعه صادرات ،آسیای میانه.

 -9مقدمه
محور اصلی توسعه پایدار کشور ،تاکنون جهش در میزان صادرات غیر نفتی بوده و این امر اثربخشی زیادی در اجرای راهبردهای
برنامه پنجم کشور دارد .بررسی سند راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در برنامه پنجم توسعه ( ،)13۸1-۸4نشان میدهد
«صادرات خدمات با فناوریهای پیشرفته» « ،ارتقای نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی و افزایش فرصتهای صادراتی،
جذب سرمایه و فناوریهای پیشرفته و گسترش همه جانبهی همکاری با کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا 1در تجارت ،سرمایه
گذاری و فناوری» -با این هدف که تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد -از محورهای مهم
برنامه پنجم میباشند .لذا توسعه صادرات عنوانی است که نتایج برنامه راهبردی اقتصاد کشور را به خود معطوف داشته است .علیرغم
اهمیت بسیار زیاد صادرات در توسعه پایدار ایران و با وجود اینکه ایران یک درصد جمعیت جهان را در خود دارد ،ولی سهم آن در
تجارت جهانی بسیار اندك و معادل یک دهم درصد مبادالت است .بنابراین الزم است با تدوین راهبردهای اجرایی مناسب ،مسیر
درست و قابل اطمینانی برای رسیدن به اهداف بلند مدت توسعه صادرات تدوین شود.
 .1منطقه جنوب غرب آسیا شامل «خلیج فارس» و «آسیای میانه» و«قفقاز» میباشد.
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يکي از مناطق مستعد توسعهی صادرات ،آسيای ميانه ميباشد .بررسي
سطح توسعه يافتگي کشورهای اين منطقه نشان ميدهد آنها فرصتهای
خوبي برای پيشبرد اهداف صادراتي ايران در برنامههای توسعه فراهم مينمايند.
بعد از فروپاشي شوروی ،تالشهای زيادی برای در اختيار گرفتن سهم مناسب
شناسايي عوامل موثر بر توسعه صادرات
از اين بازارها انجام گرفته اما بدليل عدم سياستگذاری و برنامهريزی مطلوب،
توفيق چنداني حاصل نشده است .لذا اين تحقيق در صدد است تا با برنامهريزی
راهبردی برای توسعه صادرات به کشورهای آسيای ميانه و تدوين راهبردهای
تعيين ضريب اهميت ،نمره ی عملکرد و اولويت بندی هر عامل
مناسب ،در اهداف توسعه اثربخش باشد .چنانکه در شکل  1مشهود است ،روند
تحقيق ابتدا با تشکيل تيم تصميم از کارشناسان و متخصصين آغاز ميگردد .به
تعيين منطقه انتخاب استراتژی (ماتريس )IE
کمک مصاحبه و جلسات هم انديشي ،بررسي مسائل مربوط به صادرات به حوزه
آسيای ميانه و همچنين بررسي تحقيقات انجام گرفته ،عوامل موثر بر صادرات
تدوين شده و مهمترين آنان فهرست ميشوند .در مرحله بعد با توزيع پرسشنامه
تدوين راهبردهای توسعه صادرات و اولويت بندی آنها
بين کارشناسان و متخصصان اين عوامل اولويتبندی ميشوند و با استفاده از
ضريب اهميت و وزن اين عوامل جهتگيری مناسب تدوين راهبرد ،طبق شکل
 3مشخص ميشود .در ادامه به کمک منابعي چون «برنامههای راهبردی ابالغ
مقايسه نتايج ،پيشنهادات و راهکارهای تحقيق
شده توسط دولت»« ،تحقيقات پيشين» و «تشکيل جلسات هم انديشي»،
راهبردهای توسعه صادرات تدوين ،جمعبندی ،اولويتبندی و در نهايت پيشنهاد
شکل  :9مراحل تدوین راهبردهای توسعه صادرات به آسیای
شده است.
تشکيل تيم کارشناسان و متخصصين حوزه صادرات

میانه

 -2پیشینهی تحقیق
در خصوص صادرات به کشورهای آسیای میانه مطالعاتی انجام شده که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره میگردد؛
بصیری و نجفی ( )132۸طی تحقیقی ،فرصتها و چالشهای پیش روی ایران در منطقه آسیای میانه را بررسی کردهاند .این
تحقیق یکی از بهترین حوزههای رسیدن به چشم انداز در آسیای میانه و خزر را حوزه انرژی (اعم از نفت و گاز و انرژی الکتریکی)
بر شمرده و فرصت توسعه صادرات برای کاالهای ایرانی را بازار بسیار گسترده منطقه آسیای میانه– قفقاز بر میشمارد .نتیجه تحقیق
دیگری (بطا و شاکری ،)132۸ ،پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوك آسیای میانه را در تجارت
دوجانبه ،به کمک مدل جاذبه  %61نشان میدهد و بر فرصتهای موجود در منطقه آسیای میانه و ضرورت برنامه ریزی برای آن
صحه میگذارد .در تحقیق جامعی که در سال  1326برای تدوین راهبرد توسعه صادرات استان خراسان رضوی صورت گرفته است،
به ارائهی پیشنهادات و راهبردهای عام برای توسعه صادرات پرداخته است .این تحقیق به بررسی کشورهای مقصد توجه دارد و
معطوف به یک منطقه خاص نبوده لذا عوامل محیطی با تلورانس باال در این تحقیق دخیل بودهاند .ربیعی ( )132۸در مطالعهای
ضمن برشمردن مزایای موقعیت جغرافیایی ایران برای این منطقه ،آخرین تحوالت و ویژگی های ژئواکونومیک این کشورها مورد
بررسی و ارزیابی قرار داده است .پیشنهادات این مقاله عمدتا حول محورهای همکاری های نفتی و گازی میباشد .در یک کار گروهی
دیگری در زمینهی نفت و گاز ،توانا ،پیردشتی ،کندی ،بالود و بهزادی ( )2111با روش  ،SWOTبه انتخاب راهبرد اقدام نمودهاند.
مهمترین راهبردهای کالن ارائه شده عبارتند از «بهبود روابط سیاسی با قدرتهای فوق العاده منطقهای ،جلوگیری از حملههای
تروریستی ،افزایش امنیت خطوط لوله ،تهیهی اطالعات دقیق از میزان ذخایر ایران در دریای خزر ،ایجاد زیرساختهای افزایش
خطوط لوله نفت و گاز».
از طرف دیگر مطالعهای در مورد راهبردهای همکاریهای داخلی و خارجی در مورد منطقهی آسیای میانه صورت گرفته است.
در این تحقیق (میرزوخید ،)2111 ،نقش ایران در « مناسبات اقتصادی ،موقعیت ژئوپلیتیک منطقه ،راه مواصالتی برای خروج آسیای
میانه از بنبست ،امکانات و زیرساختهایی همچون راهآهن سرخس -تجن و مشهد -بندرعباس ،همچنین ظرفیت بنادر عباس و
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چابهار ،احداث خط آهن ایران در افغانستان» اثربخشتر از کشورهایی همچون ترکیه ،چین ،پاکستان عنوان شده است .در تحقیقی
به نام «ایران و جایگاه اقتصادی آن در میان کشورهای منطقه آسیای میانه» پس از بررسی جایگاه ایران در مقایسه با کشورهای
آسیای میانه با استفاده از شاخص های عمده اقتصادی ،سطح روابط اقتصادی و نیز امکان دستیابی ایران به جایگاه اول اقتصادی در
افق چشم انداز را در این منطقة ویژه ،مورد ارزیابی قرار داده و نتایج گویای این مطلب است که ایران نسبت به برنامه چشم انداز خود
در منطقه تا سال  2112تاخیر داشته و باید برای تحقق آن تالش مضاعفی صورت دهد (فیضپور ،رادمنش ،امامی.)132۸ ،

 -3ضرورت برنامه ریزی برای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه
بررسی اهداف برنامه های توسعه کشور و سندهای راهبردی توسعه صادرات ( )13۸1نشان دهندهی این موضوع است که شیوهی
برنامهریزیهای کشور راهبردی است .از پژوهشها و آمار بر میآید که ایران در حوزه صادرات از آنچه در برنامه های توسعهای
کشور وجود دارد عقب بوده (فیضپور و همکاران )132۸ ،و این عدم توازن تراز تجاری که قسمت عمده ی آن به شرایط محیطی بر
میگردد به جز برنامهریزی راهبردی قابل حل نمیباشد .در ادامه برخی از محورهای اسناد باالدستی مرتبط با توسعه صادرات به
کشورهای آسیای میانه در برنامه چهارم توسعه که در سال  132۸پایان یافته ولی ساز و کارهای اجرایی آن ادامه دارد و همچنین
برنامه پنجم که سال  13۸1ابالغ شده است مورد بررسی قرار می گیرد.
برنامه چهارم توسعه ( )1324-22دولت را مکلف کرده است« :با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور ،نسبت به توسعه ترانزیت
و عبور مطمئن ،آزاد و سریع کلیه کاالها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید»« ،نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانهها و جوایز
صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید»« ،به منظور همپیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به
تجارت خارجی ،قانون مقررات صادرات و واردات ،قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصالح و
مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به تصویب مرجع ذیربط برساند» .چشم انداز و اهداف بنیادین سند راهبردی توسعه
صادرات کشور در برنامه پنجم توسعه ( ،)13۸1-13۸4برنامههای صادرات غیر نفتی کشور بوده است لذا این تحقیق نیز مبنای
چشم انداز و اهداف بنیادین خود را در جلسات تدوین راهبرد ،مستندات ذیل قرار داده است:
چشم انداز صادرات غیرنفتی:

«ج .ا .ایران با توجه به توانمندیها و ظرفیتهای باالی اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت نموده و
به توازن تجاری در صادرات و واردات نایل آمده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیر نفتی و غیر دولتی باشد .بر راهبرد
توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات و تولید محصوالت با فناوری باال تاکید گردد و  . . .با کمک کشورهای منطقهای و اسالمی
و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه محقق گردد».
اهداف بنیادین:
-1
-2
-3
-4
-۱
-6
-0
-2
-۸

دستیابی به سبد صادراتی و تنوع کاالها و خدمات و پایداری توسعه صادرات اقالم موجود،
ماندگاری و حفظ سهم در بازارها ،دستیابی به تنوع بازارهای صادراتی،
دستیابی به جایگاه برتر ج .ا .ایران در تجارت خارجی منطقه و سهم باالتر تجارت ایران از جهان،
دستیابی به سهم متوازن ،عادالنه و متناسب با مزیتها در صادرات استانهای کشور،
محیط مساعد صادرات کاالها و خدمات در سطح ملی،
ارتقاء سطح رقابت مندی کاالها و خدمات صادراتی،
دستیابی به خدمات پیشرفته و رقابتی پشتیبانی صادراتی،
دستیابی به بنگاههای شایسته صادراتی و در کالس جهانی،
تالش جهت تحقق اهداف کمی تعیین شده در برنامه پنجم.
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متولیان اجرای برنامههای توسعه صادراتی کشور با توجه به این اهداف ملزم به تدوین راهبردهای متناسب با حوزه انتخابی خود
برای اجرای برنامهها هستند .لذا این تحقیق در پاسخ به الزام فوق با انتخاب حوزه آسیای میانه و تشکیل تیم تدوین استراتژی با
استفاده از خبرگان در سازمانهای بازرگانی و دستگاههای دولتی مرتبط ،این راهبردها را تدوین و اولویت بندی مینماید.

 -4تعاریف و مبانی نظری
 -9-4توسعه صادرات و راهبردهای آن
هر کشوری برای انجام مبادالت و تأمین واردات متنوع خود به مقادیر متنابهی ارز نیازمند است .برای کسب درآمدهای ارزی
راهی جز صادرات کاال یا خدمات وجود ندارد و به همین دلیل در هر راهبرد بلندمدت توسعه ،توجه به گسترش صادرات امری
ضروری است (متوسلی .)1321 ،منظور از توسعه صادرات ،همواره توسعه صادراتِ فرآوردههای غیر سنتی و عمدتاً کارخانهای است،
به طوری که صادرات بتواند به عنوان موتور رشد و محرك توسعه صنعتی عمل کند .از اینرو در چارچوب توسعه اقتصادی ،سیاست
جانشینی صادرات اساساً متوجه توسعه صادرات کاالهای ساخته شده صنعتی(فرآوردههای کارخانهای) و یا محصوالت ثانویه است.
امروزه منظور ما از توسعه صادرات ،راهبرد بازرگانی معینی است که کشور را سریعتر به هدف توسعه صنعتی و اقتصادی می-
رساند(اخوی .)1303 ،از جمله ابزارهای کالن راهبردی توسعه صادرات میتوان به سیاستهای ارزی (کاهش ارزش پول) ،آزادسازی
تجارت ،روشهای حمایت مالی از صادرات ،سرمایهگذاری خارجی ،مزیت نسبی در تولید و تجارت ،بازارگرایی ،مدیریت نرخ ارز و
رشد اقتصادی متوازن اشاره نمود .عالوه بر راهبردهای پیشنهادیِ شناخته شده یا مستندات و تحقیقات مرتبط استفاده از روشهای
سیستماتیک نیز از اهمیت زیادی در تعیین راهبرد برخوردار است.

 -2-4کشورهای آسیای میانه و بخشی از مناسبات اقتصادی آنها با ایران
چشمانداز ج .ا .ایران ،جایگاه اقتصادی کشور را در افق  1414در صدر کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا قرار داده و این منطقه
را به چهار زیربخش «آسیای میانه»« ،قفقاز»« ،خاور میانه» و «کشورهای همسایه» تقسیم کردهاست .منطقهی آسیای میانه را پنج
کشور ازبکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان و قزاقستان تشکیل میدهد .این منطقه حدود  34درصد از کل مساحت
منطقه سند چشمانداز را دربرگرفته و حدود  13درصد از کل جمعیت منطقه سند مذکور را به خود اختصاص داده ولی تنها حدود
 ۱درصد از کل تولید ناخالص منطقهی سند چشمانداز ،در آن ایجاد شده است (فیضپور و همکاران .)132۸ ،به زعم بسیاری از
پتانسیل صادرات و مبادالت تجاری در آسیای میانه برای ایران بسیار بیشتر از میزان موجود میباشد .این پتانسیل در بین این
کشورها متفاوت است از جمله نرخ تعرفه واردات که بین نیم درصد برای ترکمنستان تا 1۸درصد برای ازبکستان متفاوت می باشد
(پامفرت .)211۸ ،1از طرف دیگر برای تدوین راهبرد توسعه صادرات بسیاری از عوامل خارجی توسعه صادرات به ویژگی جغرافیایی،
توسعه یافتگی و روابط و دیدگاههای سیاسی دول نسبت به همدیگر مرتبط است .لذا این تحقیق برای یافتن عوامل بلند مدت موثر
بر توسعه صادرات به بیان برخی مناسبات انجام گرفته بین ایران و این کشورها می پردازد.
تاجیکستان :امضا توافقنامههای اقتصادی میان دو کشور ،اجرای طرحهای صنعتی توسط بخش خصوصی ،زمینهسازی صدور
خدمات فنی و مهندسی ،ماشین آالت راهسازی ،تأسیس کارخانه سرنگسازی و سرمسازی ،ساخت لولههای پیویسی و همچنین
نیروگاههای آبی کوچک با ایجاد خط اعتباری ،احداث راه آهن مشهدـ سرخسـ تجن و راهاندازی خطوط مستقیم پروازی میان
تهران و مشهد به این کشور از مهمترین مناسبات این کشور با ایران است.
ترکمنستان :دروازه ارتباطی ایران به دیگر کشورهای آسیای میانه و ایران دروازه امن دسترسی این کشور به آب¬های آزاد
است .در اثر قرارداد دسامبر  ،1۸۸1همه جمهوری¬های آسیای مرکزی از امکان ارتباط داشتن شبکه راه آهن به خلیج فارس از راه
ایران برخوردار شدند (گزارشات اقتصادی ایران .)1۸۸1:6 ،عقد قرارداد دوستانه و همکاری اقتصادی و گسترش بازرگانی زمینی با
- Pomfret
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ایران (مجتهد زاده ،)21: 1326،به هم پیوستن شبکه راه آهن آسیای مرکزی به شبکه راه آهن ایران (اطالعات بین المللی ،)11:1۸۸۱
موقعیت ویژه گمرك مرزی باجگیران ،فاصله کم این مرز تا شهر عشق آباد ( 41کیلومتر) و وجود بازارچه مرزی مشترك تأثیر به
سزایی در روند صدور کاال به این کشور و سایر کشورهای آسیای میانه دارد.
قزاقستان :فعالیتهای مشترك گسترده در قالب مبادالت سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) به شکل صدور مواد غذایی و
محصوالت کشاورزی ،کیف ،کفش ،البسه و مبلمان ،محصوالت شیمیایی و پالستیکی از ایران و خرید آهن آالت ،آزبست و قطعات
خودرو از قزاقستان و مبادله نفت خام به صورت «سوآپ »1از جمله مناسبات اقتصادی این کشور با ایران است.
ازبکستان :عقد موافقتنامه در زمینه حذف برخی تعرفهها ،تسهیل شرایط گمرکی ،برقراری تسهیالت ترجیحی ،همکاریهای
ترانزیتی ،سرمایهگذاری مشترك ،تبادل کاال و مسافر و سایر زمینههای اقتصادی بین دوکشور ،حضور برخی از شرکتهای خدمات
فنی و مهندسی ایران در ازبکستان و پیوستن ازبکستان به اکو مسیر توسعه روابط دو جانبه تهران و تاشکند را تسهیل کرده است.
قرقیزستان :ایجاد بازار اختصاصی کاالهای ایران در بیشکک ،تضمینهای الزم نسبت به امنیت سرمایه شرکتهای ایرانی در
این کشور ،صدور خدمات فنی و مهندسی به قرقیزستان ازجمله ساخت بزرگراه اوش ـ بیشکک و ایجاد زمینه سرمایهگذاری مناسب
برای ایران صنایع شیمیایی و پتروشیمی و تولید کودهای شیمیایی ،صنایع دریایی ،صنایع پالستیک و صنایع تولید مصالح ساختمانی
از مناسبات مهم دو کشور است (مظهری ،1326 ،ص .)24۱-230

 -3-4چارچوب و ابزارهای تدوین راهبرد
راهبردهای سطوح مختلف را از طریق ابزارهای مختلف و در چهار مرحله می توان طراحی کرد .در مرحلهی اول ،چشم انداز و
مأموریت ،تدوین میگردد .در مرحله بعد عوامل اثرگذار بر راهبردهای توسعه صادرات مشخص میشود .این مرحله شامل جدول
ارزیابی عوامل داخلی ( )IFEو جدول ارزیابی عوامل خارجی ( )EFEمیباشد( .اعرابی .)1320 ،نمرات حاصل از این جداول ،در
ماتریس چهارخانهای داخلی و خارجی ( 2)IEوارد میشود .جمع نمرههای نهایی بر روی محور طول ماتریس  ،IEاز  1تا  2/۱نشان
دهندهی ضعف داخلی کشور در زمینه توسعهی صادرات و نمره  2/۱تا  4بیانگر قوت آن است .به همین شیوه جمع نمرههای نهایی
ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بر روی محور عرض ،از  1تا  2/۱بیانگر ضعف و نمرههای  2/۱تا  4بیانگر این است که کشور به لحاظ
فرصتهای توسعه صادرات در وضعیت مناسب و مطلوبی قرار دارد.
قرارگرفتن در هر یک از خانههای ماتریس  IEشامل  ST ،WO ،SOو  ،WTجهت گیری تدوین راهبرد را مشخص میسازد.
بطور مثال قرار گرفتن در خانه ( ،SOخانهی سمت راست باال) ،مطابق شکل  ،3نشاندهندهی این است که وضع موجود برای
توسعهی صادرات هم به لحاظ غلبهی نقاط قوت بر ضعفها و هم از جهت غلبهی فرصتها بر تهدیدهای محیطی مناسب است و
توسعه صادرات کشور بهتر است راهبرد تهاجمی را مد نظر خود قرار دهند.
در مرحله مقایسه ،با توجه به اطالعات حاصل از مراحل قبل با درنظر داشتن چشمانداز ،مأموریت و اهداف سازمان ،عوامل اصلی
داخلی (قوتها و ضعفهای کلیدی و راهبردی) و عوامل اصلی خارجی (فرصتها و تهدیدهای راهبردی) باهم تطبیق داده میشوند
و در واقع بین آنها نوعی رابطه ایجاد می شود تا راهبردهایی شناسایی شوند که در راستای چشم انداز و مأموریت سازمان بوده و
متناسب با عوامل داخلی و خارجی باشند (اعرابی .)1320 ،در این مرحله از ماتریس نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید()SWOT

3

استفاده میشود(دیوید.)130۸ ،
بعد از تشکیل ماتریس  SWOTمجموعهای از راهبردهای امکانپذیر در اختیار سازمان قرار میگیرد ولی با توجه به
محدودیتهای مختلف ،امکان اجرای همهی آنها وجود ندارد .در نتیجه مدیران سازمان ها اولویتهای راهبردها را مشخص نموده
تا بتوانند منابع و مکانیزم های اجرایی الزم را پیش بینی نمایند (خدادادحسینی .)132۱ ،در مرحله آخر یعنی مرحله تصمیمگیری،
 -1قزاقستان در مقابل تحویل نفت خام به پاالیشگاههای تهران و تبریز ،به همان میزان نفت خام در بنادر جنوبی ایران تحویل میگیرد.
2 - Internal-External Matrix: IE

-Strength, Weakness, Opportunity and Threat Matrix: SWOT

3

13۱

دوماهنامه مطالعات کاربردی درعلوم مدیریت و توسعه

با استفاده از روش ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی(،1)QSPMگزینههای مختلف راهبردهای قابل اجرایی که در مرحله قبل
شناسایی شدهاند ،به شیوه های عینی و با اعمال نظرات اشخاص مطلع و مؤثر مورد ارزیابی و قضاوت قرار میگیرند .این ماتریس
جذابیت نسبی انواع راهبردها را مشخص مینماید و بدینگونه برای انتخاب راهبردهای خاص ،یک مبنای عینی و کمی ارائه
مینماید(اعرابی .)1320 ،برای تعیین اولویت راهبردهای تدوین شده ،از مفهوم "جذابیت" استفاده می شود .مولفه های تعیینکننده
نمره نهایی  2جذابیت راهبرد در این شیوه عبارتند از "اهمیت"" ،امکانپذیری" و "مقبولیت" (دیوید.)130۸ ،

 -5قلمرو و روش تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق ،تدوین و اولویت بندی راهبرد و قلمرو جغرافیایی تحقیق حوزه آسیای میانه میباشد .بررسی عوامل
موثر بر توسعه صادرات از طریق تکمیل  30پرسشنامه توسط کارشناسان طی یک مرحله و مقطعی در سال 132۸-۸1انجام شد.
متخصصین نهادهای مرتبط با صادرات به آسیای میانه به سه گروه «صادرکنندگان به آسیای میانه (شامل  1۱صادرکنندهی عمده
از بین  122صادرکنندهی حقیقی و حقوقی)»« ،تشکلهای صادراتی (اعم از انجمن شرکتهای توریستی ،اتحادیههای حمل و نقل
و خدمات مهندسی)»« ،نهادهای دولتی (شامل نهادهای مرتبط با وزارت خارجه ،گمرك ،اتحادیههای صادرکنندگان استان خراسان،
اتاق بازرگانی ایران)» تقسیم شدهاند .به منظور تجمیع نظرات خبرگان ،برآورد گردید به دلیل اینکه پرسشنامهها توسط گروههای
ناهمگن خصوصی ،دولتی ،و تشکلهای صادراتی (نیمه دولتی) تکمیل شدهاند ،ممکن است رویکردهای متفاوتی داشته باشند ،لذا
برای هرکد پرسشنامه به ترتیب رویکرد سختگیرانه ،خوشبینانه یا متعادل در نظر گرفته شد .با آزمون مقایسهی میانگینها محرز
شد که تفاوت بین گروهها در نمره دهی به عوامل داخلی و خارجی معنادار نبوده و دادهها همگن میباشند .بنابراین روش «میانگین
حسابی» به روش «فازی با برشهای متفاوت» ترجیه داده شد.
تیم تدوین راهبرد در سه مرحلهی «استخراج عوامل موثر بر توسعهی صادرات»« ،تدوین راهبردها» و «اولویتگذاری آنها» از
بین مجریان برنامهی توسعهی صادرات انتخاب شدند .این تیم متشکل از معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی ،مشاور امور
بین الملل استانداری خراسان رضوی ،مدیر بازارچه های مرزی ،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس ،دبیر اتاق بازرگانی ،معاون
و مدیرکل حمل و نقل پایانههای استان خراسان رضوی بوده است.

 -6عوامل موثر بر توسعه صادرات به آسیای میانه
انتخاب راهبرد در یک محیط پویا و دینامیکی صورت میگیرد .لذا الزم است نسبت به شناخت عوامل درونی و بیرونی موثر بر
صادرات اقدام نمود .عوامل درونی (نقاط قوت و ضعف) عواملی هستند که برخالف عوامل خارجی تا حدود زیادی در کنترل مدیریت
سازمان میباشند .در مقابل ،عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) بر عواملی اشاره دارند که چندان در اختیار سازمان نیستند ،با این
وجود در طبقهبندی  ،عواملی از جمله موقعیت جغرافیایی و آب و هوا ،هرچند شرایط غیر قابل کنترل تحمیل میکنند ،اما جزء
عوامل داخلی لحاظ میشود (مارکووزکا ،3تاسزکا و جوردانوف .)211۸ ،در این تحقیق استخراج عوامل موثر بر توسعه صادرات ایران
به کشورهای آسیای میانه به کمک ابزارهای تحقیق از جمله مصاحبه و تشکیل کارگروه خبرگان و بررسی استنادات موجود صورت
گرفته و عوامل زیر جمعبندی مهمترین آنها از دید تیم متخصصان میباشد و در جدول  1و  2به ترتیب اولویت فهرست شدهاند.

- Quantitative Strategic Planning Matrix: QSPM

 -2در محاسبه نمره نهایی مولفههای اهمیت با ضریب  ،3امکانپذیری با ضریب  2و مقبولیت با ضریب  1محاسبه میشوند.
Markovska
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 -7تحلیل دادهها
در فرآیند بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات پس از اینکه ،عوامل کلیدی موثر بر توسعه صادرات از بین کلیهی عوامل،
شناسایی شدند ،باید مشخص شود که سازمان در مجموع دارای قوت است یا ضعف ،فرصت است یا تهدید .ابزار ارزیابی عوامل داخلی
و خارجی ،ماتریس ارزیابی این عوامل است .گامهای تهیه این ماتریس را میتوان به صورت زیر در نظر گرفت:
-

در این ماتریس عوامل راهبردی یا مهم در ستون اول لیست میشوند.

-

سپس در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت و حساسیت هر عامل ،با مقایسه این عوامل با همدیگر ضریب اهمیتی بین
صفر الی یک به آن تعلق میگیرد .تخصیص این ضرایب باید به گونهای باشد که جمع تمام عوامل برابر با یک باشد.

-

در ستون سوم ،با توجه به اهمیت عوامل آنها را از یک تا چهار نمرهدهی میکنیم.

-

در ستون چهارم ،ضرایب ستون دوم و رتبههای ستون سوم برای هر عامل در هم ضرب میشوند تا امتیاز آن عامل مشخص
شود .در انتهای این ستون از جمع امتیازات به دست آمده امتیاز نهایی سازمان تعیین میشود.

-

چنانچه جمع کل امتیاز نهایی عوامل در این ماتریس بیش از  2/۱باشد ،بدین معنی است که طبق پیشبینیهای به عمل
آمده ،قوتهای پیشروی شرکت بر ضعفهای آن غلبه خواهد داشت یا فرصتهای پیش رو بیشتر از تهدیدها اثربخشی
خواهند داشت و اگر این امتیاز کمتر از  2/۱باشد ،نشان دهنده غلبه ضعفها بر قوتها یا اهمیت تهدیدها نسبت به فرصتها
خواهد بود.

-

برای تجمیع نظر کارشناسان دادههای حاصل از جمع آوری پرسشنامهها را که از  1تا  ۱نمرهدهی شده بود را به کمک
روابط ریاضی ذیل به نمراتی منطبق با مدل معرفی شده در فوق تبدیل شدهاند.
∑37
𝑘=1 𝐸𝑖,𝑗,𝑘⁄
37

,

= 𝑗𝐸̅𝑖,

∀i, j: 1,1 ; 1,2 ; … ; 4,25
در این رابطه 𝒋̅ 𝒊,
𝑬 ضریب اهمیت تجمیع شدهی iاُمین عامل  jبوده ( jبا مقادیر  1تا  4به ترتیب نشان دهنده نقاط قوت ،ضعف،

فرصتها و تهدیدها میباشد ) .و  kشمارندهی کارشناسان است 𝑬𝟏,𝟐,𝟑 .یعنی ضریب اهمیتی که کارشناس سوم به دومین نقطه
قوت داده است .از رابطه ی زیر ضریب اهمیت نهایی هر عامل موثر بر توسعه صادرات که ضریبی بین صفر و یک با مجموع یک
میباشد بدست می آید.
∀i, j: 1,1 ; 1,2 ; … ; 4,25 & ∀𝑗: 1 , 2 , 3 , 4

̅𝐸
̅ 𝐸̂𝑖,𝑗 = 𝑖,𝑗⁄
𝑗∑𝑖 𝐸𝑖,

,

رتبهی عوامل یا نمره عملکرد نسبت به آن عامل ( 𝒋̂ 𝒊,
𝑪) نیز به طور مشابهی محاسبه می شود با این تفاوت که توزیع نمرات بین

دو عدد یک و چهار صورت می گیرد .با تجمیع رتبهها و ضرب نمودن در ضریب اهمیت در نهایت برای محاسبهی نمره هر عامل( 𝒋)𝑮𝒊,
از رابطه زیر استفاده می شود.
𝟓𝟐 ∀𝐢, 𝐣: 𝟏, 𝟏 ; 𝟏, 𝟐 ; … ; 𝟒,

,

𝑬 × 𝒋̂ 𝒊,
𝒋̂ 𝒊,
𝑪 = 𝒋𝑮𝒊,

نمره نهایی عوامل داخلی ( 𝟐 )𝑮𝒋=𝟏,و خارجی ( 𝟒 ) 𝑮𝒋=𝟑,نیز با روابط زیر محاسبه خواهند شد و این نمرات در ماتریس تلفیقی
عوامل داخلی و خارجی ترسیم خواهند شد.
𝒋𝑮𝒊,

𝟓𝟐𝟒,

∑ = 𝟒𝑮𝒋=𝟑,

𝟏𝒊,𝒋=𝟑,

,

𝒋𝑮𝒊,

𝟐𝟏𝟐,

∑ = 𝟐𝑮𝒋=𝟏,

𝟓𝟏𝒊,𝒋=𝟏,

برای اولویت بندی راهبردها تیم تصمیم برای هر راهبرد ،اهمیت ( 𝑠𝐼) ،امکانپذیری ( 𝑠𝐹) و مقبولیت ( 𝑠𝐴) را مشخص می کند
تا نمره نهایی راهبرد  sجهت مقایسه با سایر رابردها از رابطهی زیر بدست آید:
𝑠𝐴 𝑆𝑠 = 3𝐼𝑠 + 2𝐹𝑠 +
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 -8نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل
در ادامه جدا ول عوامل داخلی و خارجی شامل فهرست این عوامل به ترتیب اهمیت آنها و همچنین ماتریس چهارخانهای
نمرات عوامل داخلی و خارجی آورده شده است.
جدول  :9عوامل داخلی
عنوان عامل

نقاط ضعف
نقاط قوت

 1ضعف در تدوین برنامههای جامع و اجرایی حمایتی برای صادرات به آسیای میانه

0,042

2,97

0,125

 2رشد مستمر هزینه ها و قیمت تمام شده کاالهای تولیدی کشور

0,039

3,08

0,120

 3ناکافی بودن توجه به ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی در جامعه

0,032

2,19

0,069

 4تعدد مراکز تصمیمگیری در خصوص صادرات

0,035

2,95

0,104

 ۱منابع مالی محدود جهت سرمایهگذاری در تولید صادراتی

0,033

2,08

0,069

 6فقدان راهبرد تولیدات صادرات محور و عدم توجه به خواسته مشتریان

0,039

2,81

0,109

 0ضعف در بستهبندی کاالهای صادراتی

0,036

2,92

0,106

 2ضعف در استفاده از تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات

0,034

2,81

0,095

 ۸محدود بودن شرکتهای قوی صادراتی و بنگاههای صادرات محور

0,033

2,54

0,083

 11عدم حمایت کافی از صادرات خدمات فنی و مهندسی

0,037

2,92

0,109

 11بروکراسی اداری زاید و وقتگیر برای صدور کاال

0,037

2,68

0,099

 12مشکالت مربوط در بخش حمل و نقل (ریلی ،هوایی و زمینی) بویژه کمبود واگن

0,044

3,16

0,138

 13کیفیت پایین برخی کاالهای صادراتی کشور و عدم کنترل های الزم در این خصوص

0,038

2,84

0,108

 14ضعف خدمات بانکی و بیمهای برای صادرات

0,039

2,95

0,116

 1۱عدم عالقه شرکتهای ایرانی به فعالیتهای گروهی در قالب هولدینگهای صادراتی

0,038

2,97

0,112

 1موقعیت استراتژیک وژئوپلتیک ایران در منطقه

0,045

3,08

0,137

 2اشتراکات فرهنگی مردم ایران با کشورهای آسیای میانه

0,035

2,76

0,095

 3وجود امکانات حمل و نقل ریلی ،هوایی و زمینی و دریایی در ایران

0,041

2,65

0,110

 4دسترسی ایران به آبهای آزاد

0,042

3,16

0,133

 ۱ارتقاء علوم و فن آوری در برخی از رشتهها در سطح بنگاههای تولیدی کشور

0,034

2,35

0,080

 6شمار زیاد محصوالت تولیدی در ایران برای عرضه در کشورهای آسیای میانه

0,035

2,84

0,100

 0نزدیکی ایران به کشورهای آسیای میانه و مرز مشترك با کشور ترکمنستان

0,043

3,22

0,139

 2مناسب بودن هزینه انرژی در ایران

0,031

2,11

0,065

 ۸توجه به صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی در ایران

0,033

1,89

0,062

 11فعال شدن شرکتهای صادرکننده کاال و خدمات در ج .ا .ایران

0,031

2,11

0,065

0,036

2,19

0,079

0,038

2,65

0,101

11

اهتمام دولتمردان ایران به توسعه روابط با کشورهای آسیای میانه با عقد پروتکلها و موافقت-
نامههای تجاری

 12وجود صادرکنندگان با تجربه در زمینه صادرات به کشورهای آسیای میانه
مجموع
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ضریب

رتبه

نمره

اهمیت

1
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در اين بخش نمرات حاصل از مراحل پيشين در ماتريس  IEترسيم مي گردد .نتايج تحليل عوامل داخلي و خارجي بيانگر اين
است که راهبردهای مناسب توسعه صادرات ،راهبردهايي با رويکرد تهاجمي ميباشند .با اين تحليل و با توجه به اينکه نقطهی مورد
نظر نزديک به مرکز مي باشد به کمک ماتريس سوات برای هرچهار نوع رويکرد ،راهبرد تدوين شده ولي تاکيد بيشتر بر راهبردهای
تهاجمي است.

شکل  3ماتریس  :IEرویکرد تدوین راهبرد توسعهی صادرات ایران به آسیای میانه

 -9-8تحلیل  SWOTبرای توسعه صادرات به آسیای میانه
برای تشکیل ماتریس نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای پیش روی صادرات کشور به آسیای میانه ،از عوامل و متغیرهای
شناسایی شده در دو ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی استفاده شده است و ضمن تشکیل جداول
 ،SWOTتیم تدوین راهبرد مهمترین راهبردها را برای هر یک از خانههای  WT,WO,ST,SOشناسایی نمود .تعدد راهبردهای
مشترك و مشابهت آنها ،اولویت بندی راهبردها را الزامی نمود .در اولوت بندی راهبردهای مشابه و مشترك یکپارچه شده است،

 -2-8انتخاب و اولویت بندی راهبردهای کالن
با استفاده از نظرات خبرگان راهبردهای حاصل از مراحل پیشین اولویت بندی شد .در جلسهی تیم تدوین استراتژی اهمیت و
امکانپذیری و مقبولیت راهبردهای انتخابی از نظر مجریان استراتژی به شرح جدول زیر تعیین شده و اولویتهای راهبردها بر مبنای
جذابیت تعریف شده مشخص شد.
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جدول  :2اولویت بندی راهبردهای کالن توسعه صادرات به آسیای میانه

اهمیت

امکانپذیری

مقبولیت

1

بهبود زیرساختهای صادراتی مثل زیر ساختهای حمل و
نقل وتامین واگن

SO

۱

4

4

4,50

2

بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کاال و خدمات و ارایه
مشوقهای صادراتی

WO

۱

4

4

4,50

3

استفاده از روشهای نوین بازاریابی کاال و خدمات(توسعه اعزام و
بذیرش هیاتهای تجاری،نمایشگاههای مشترك،ایجاد مراکز تجاری)

SO

۱

4

4

4,50

4

حمایت عملی و موثر از سرمایه گذاران ایرانی در آسیای میانه

SO

4

4

3

3,83

۱

بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای با کشورهای آسیای
میانه و تلطیف وضعیت سیاسی ایران در جهان

ST

4

4

3

3,83

6

تثبیت نرخ ارز و قیمت کاال و خدمات در کشور

WT

4

3

4

3,67

0

برنامه ریزی برای توسعه صادرات و ترانزیت کاالوصدور مجدد
محصول

ST

4

3

4

3,67

2

بهبود کیفیت و بسته بندی کاالهای صادراتی و پیروی از راهبرد
تولید برای صادرات و تامین خواسته مشتری

WO

4

3

3

3,50

۸

تسهیل در قوانین و مقررات و روان سازی صادرات در کشور

SO

4

3

3

3,50

11

ردیف

جایگاه در
ماتریس
SWOT

نمره نهایی

جذابیت راهبرد

راهبردهای کالن شرکت

عضویت ایران در تشکلهای منطقه ای ،انعقاد قراردها ی بازرگانی،
تعرفه های ترجیهی و ایجاد خطوط اعتباری با کشورهای آسیای
میانه

SO

4

3

3

3,50

11

تدوین و برنامه ریزی جامع برای صادرات کاال وخدمات فنی و
مهندسی

WO

3

3

4

3,17

12

اجرایی شدن مناسب و به هنگام تصمیمهای صادراتی کشور

SO

4

2

3

3,17

13

توسعه نمایندگیهای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در
کشورهای هدف و افزایش اثربخشی آن ها

ST

3

4

2

3,17

14

بهبود فرهنگ صادراتی و استفاده از روشهای نوین صادرات و
ایجاد هولدینگها و تشکلهای صادراتی

WO

3

3

3

3

1۱

ارتقای سطح دانش تجار و بازرگانان ایران

WT

3

3

3

3

جمعبندی و نتیجهگیری
در این تحقیق مراحل برنامهریزی راهبردی برای انتخاب راهبردهای مناسب توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه از
مرحلهی بررسی اسناد باالدستی تا اولویتبندی نهایی راهبردهای منتخب اجرا شد .بررسی  6۱عامل داخلی و خارجی موثر بر
توسعهی صادرات ،نشان داد رویکرد مناسب برای توسعه صادرات ،اتخاذ راهبردهای تهاجمی میباشد .اولویتبندی راهبردهای مدون
نتیجه تحقیق را به این امر سوق داد که متولیان امر صادرات باید بر راهبردهای «بهبود زیر ساختهای صادراتی مثل زیر ساختهای
حمل و نقل وتامین واگن»« ،بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کاال و خدمات و ارایه مشوقهای صادراتی»« ،استفاده از
روشهای نوین بازاریابی کاال و خدمات» و « حمایت عملی و موثر از سرمایهگذاران ایرانی در آسیای میانه» متمرکز باشند.
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نتایج نشان میدهد سند راهبردی توسعهی صادرات غیرنفتی کشور ،با محور تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور و اصالح
قوانین صادراتی ،در بخش اول خود یعنی زیرساختهای حمل و نقل و ترانزیت کاال چنان که باید ،به اهداف برنامه نرسیدهاست .لذا
این تحقیق نتایج تحقیق فیض پور و همکاران ( )132۸را تایید می کند که ایران در برخی حوزه ها از برنامه چهارم عقب مانده و
باید برای رسیدن به چشم انداز تالش مضاعفی را آغاز کند .همچنین تایید میکند مهمترین فرصتها در بین عوامل خارجی موثر
بر توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه ،به ژئوپلتیک ،ژئو اکونومیک و موقعیت استراتژیک ایران ،بر می گردد(ربیعی.)132۸ ،
تعداد کم صادرکنندگان در حوزه خدمات فنی و مهندسی و نبود تشکلهای صادراتی برای توسعه صادرات خدمات از جمله
نتایج جانبی بررسی جامعه تحقیق بوده که این نتیجه ،اولویتهای برنامه پنجم توسعه را در مورد تاکید بر راهبرد توسعه صادرات
به ویژه در بخش خدمات را در عمل نیز تایید میکند.
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